AKTIVITETER
EFTERÅRSFERIE 2017
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AKTIVITETSSKOLER
Badmintonskole i Ry
En badmintonskole er et tilbud til øvede såvel som uøvede, hvor du kan møde
nye spillere og kammerater, og hvor dygtige instruktører underviser dig hver
dag i badminton og mange andre aktiviteter. Du kan se frem til sjove, lærerige
og spændende oplevelser – og møde nye kammerater.
I får frokost samt frugt og saft hver dag – og en drikkedunk.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

6-13 år
16.-18. oktober
Alle dage kl. 9.00-15.00
Ry Hallerne, Thorsvej 32, Ry
555 kr. (inkl. frokost). Betales ved tilmelding.
Max. 24 – min. 14 deltagere
Sportstøj og –sko til både indendørs og udendørs brug.
Ry Badmintonklub og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Lone Rohde Højgaard, lrohde@mail.tele.dk
Senest 2. oktober på www.dgi.dk/201709106007

Badmintonskole i Låsby
En badmintonskole er et tilbud til øvede såvel som uøvede, hvor du kan møde
nye spillere og kammerater, og hvor dygtige instruktører underviser dig hver
dag i badminton og mange andre aktiviteter. Du kan se frem til sjove, lærerige
og spændende oplevelser – og møde nye kammerater.
I får en frugt og saft hver dag – og en drikkedunk.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

2.-7. klassetrin
16.-18. oktober
Alle dage kl. 9.00-15.00
Låsby Hallen, Niels Bohrsvej 7, Låsby
405 kr. Betales ved tilmelding.
Max. 24 – min. 14 deltagere
Sportstøj og indendørs sko – samt en solid madpakke
Låsby Boldklub og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Mikael Kolbe, mikael@kolbe-net.dk
Senest 2. oktober på www.dgi.dk/201709106009

Gymnastikskole
Kom og vær med til nogle fede feriedage, hvor vi skal lege, grine, springe på
måtte og trampolin, lave flik-flak, salto og serier til musik – samt opleve mange
andre sjove aktiviteter.
Aktiviteterne er for både piger og drenge – både begyndere og øvede.
I får mulepose og drikkedunk – samt formiddagssnack hver dag.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

6-12 år
16.-18. oktober
Alle dage kl. 9.00-15.00
Ejer Bavnehøj Skolen, Risvej 28a, v/ Tebstrup /Skanderborg.
490 kr. Betales ved tilmelding.
Max. 30 – min. 20 deltagere
Tøj og sko til bevægelse – samt en solid og sund madpakke.
Riis-Tebstrup IF og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Bente Nielsen Angaard,
bentenielsen@hotmail.com, tlf. 2211 2063.
Senest 9. oktober på www.dgi.dk/201709556015

MINIRACE
Mini racerkører for en dag
Kom ind til Skanderborg RC i Morten Børup Hallen og prøv kræfter med en
toptunet RC bil.
Her er plads til alle, og vi hygger med vores hobby. I får mulighed for at prøve
en RC-bil på vores 600 m2 store bane.
Der vil være mulighed for at snakke med nogle af vores dygtige kørere, som
kan give mange gode råd, hvis du overvejer at starte med at køre fjernstyret bil.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Fra 7 år
15. oktober
13.00-15.00
Morten Børup Hallen, Morten Børups Vej 3, Skanderborg
Gratis
Max. 10 deltagere
I skal ikke medbringe noget – kom bare og prøv bilerne
Skanderborg RC. Kontakt evt. Kristian Dalgaard, tlf. 51765013,
dam-dalgaard@webspeed.dk
Senest 13. oktober til Kristian Dalgaard på tlf. 51765013

TANKESPORT
Spil skak i efterårsferien
Vil du prøve at spille skak?
Så kom til åbent hus i skakklubben. Få et spil skak og prøv at løse skakopgaver.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

Alle er velkomne
18. oktober
Kl. 12.00-15.00
Sundhedscentret, Sygehusvej 7, Skanderborg – følg skiltning
ved indgangen
Gratis
Max. 50
Skanderborg Skakklub. Kontakt evt. Allan Erik Schmidt
Andersen, hydepark@jubii.dk, tlf. 6155 1821
Senest 17. oktober til hydepark@jubii.dk.
Husk at oplyse navn og alder.

MUSIK, SANG, DANS OG DRAMA
Sanglege- og danseeftermiddag
Kom og vær med til en festlig eftermiddag, hvor både store og små kan
deltage i de sjove nye og gamle sanglege og danse.
I kan også få en tur med Mariehønetoget rundt i skulpturhaven.
Vi byder på kaffe/sodavand og kage.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

3-8-årige ifølge med forældre og bedsteforældre
17. oktober
Kl. 14.00-16.00
Lysthuset, Vidkærvej 29, Nr. Vissing
Børn gratis adgang, voksne 50 kr.
Max. 40 – min. 15 deltagere
Hjemmesko/dansesko og udetøj.
Lysthusets Venner, www.lysthusetnrvissing.dk.
Kontakt evt. Aase Beck-Rasmussen, tlf. 8694 3769
Senest 10. oktober til Aase Beck-Rasmussen på
tlf. 8694 3769 (der er telefonsvarer, hvis vi ikke er hjemme).
Oplys navn og tlf.nr. – samt hvor mange børn og voksne,
I kommer

EfterårsDans – danseworkshop

EfterårsDrama – dramaworkshop

Hvad skal du lave i din efterårsferie?
Elsker du at danse og bevæge dig? Så er EfterårsDans måske lige noget for
dig?
Under kyndig vejledning skal vi lege med bevægelser og forskellige udtryk,
og sammen med holdet EfterårsDrama skaber vi en forestilling, som vises
fredag for forældre og venner.
Kom og vær med! Det bliver super sjovt. Du skal kunne komme alle 3 dage.

Hvad skal du lave i din efterårsferie?
Går du rundt med en lille skuespiller gemt i maven? Så er EfterårsDrama
måske lige noget for dig?
Gennem sjove dramaøvelser og teaterlege kan I under kyndig vejledning
prøve kræfter med skuespillets kunst. Sammen med holdet EfterårsDans
skaber vi en forestilling, som vises om fredagen for familie og venner.
Kom og vær med! Det bliver super sjovt. Du skal kunne komme alle 3 dage.

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:

Tilmelding:

10-15 år
18.-20. oktober
Alle dage kl. 10.00-15.00 (fredag er der forestilling kl. 14-15)
Kulturhuset, Parkvej 10b, Skanderborg – scenen i store sal
350 kr. Betales ved tilmelding
Max. 20 – min. 10 deltagere
Tøj, du kan bevæge dig i – samt madpakke og drikkedunk
Kulturskolen Skanderborg – www.kulturskolenskanderborg.dk.
Kontakt evt. Sofie Møller Jensen, tlf. 2370 1782
Via www.kulturhuset-skanderborg.dk – find EfterårDans.
Husk at oplyse navn og alder på deltageren samt tlf.nr.
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Tilmelding:

10-15 år
18.-20. oktober
Alle dage kl. 10.00-15.00 (fredag er der forestilling kl. 14-15)
Kulturhuset, Parkvej 10b, Skanderborg – scenen i store sal
350 kr. Betales ved tilmelding
Max. 20 – min. 10 deltagere
Tøj, du kan bevæge dig i – samt madpakke og drikkedunk
Kulturskolen Skanderborg – www.kulturskolenskanderborg.dk.
Kontakt evt. Sofie Møller Jensen, tlf. 2370 1782
Via www.kulturhuset-skanderborg.dk – find EfterårsDrama.
Husk at oplyse navn og alder på deltageren samt tlf.nr.

STORE LEGELAND
Storelegeland
Frivillige fra Højvangen i Skanderborg laver Legeland i Gymnasiehallen.
Der vil være mulighed for at spille bold, være kreativ og for at klæde sig
ud.
AOF-Skanderborg/Odder står for et kreativt uld-værksted.
Der vil også være cirkus-gøgl – og måske en forestilling, hjemmebagte
boller og andet sjovt undervejs.
Medbring godt humør – og gerne forældre, der kan lege med.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Alle er velkomne
16.-19. oktober
Kl. 10.00-15.00
Gymnasiehallen, Højvangens Torv 6, Skandeborg
Gratis
En god madpakke og evt. drikkedunk.
Projekt Højvang. Kontakt evt. Peter Gregersen,
peter@projekthojvangen.dk, tlf. 4030 9581
Ingen tilmelding – bare mød op!

TA’ MED UD AT FISKE
Bådfisketur
En guide fra lystfiskerforeningen tager 2 børn ad gangen med på
Skanderborg Sø på jagt efter aborrer eller gedder.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:

12-16 år
22. oktober
Aftales, når vi ser, hvor stor interessen er.
Oddervej 82, Skanderborg. Vi mødes i Skanderborg
Lystfiskerforenings lokaler på Vestermølle og sejler derefter
ud på søen
Gratis
Max. 6 – min 1 deltager

Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

Varmt tøj, redningsvest og eget fiskegrej. Mangler man noget,
så giv besked ved tilmeldingen – så finder vi noget, der kan
lånes.
Vi ser helst, at man har sin egen redningsvest med, men vi har
nogle, der kan lånes.
Drikkevarer og en madpakke kan være rart at have med på
turen
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann,
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799
Senest 17. oktober på e-mail til Erik Fischmann
erik.fischmann@gmail.com, eller på tlf. 2140 6799.
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og alder samt
forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du selv har fiskegrej
og redningsvest, eller om du skal låne at os

BYG MED LEGO
Lego for alle
Kulturhuset har masser af legoklodser og masser af plads.
Kom og byg på livet løs: stort eller småt, højt, langt, sjovt eller flot.
Læs mere på www.kulturhuset-skanderborg.dk
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:
Tilmelding:

Alle er velkomne
18. og 19. oktober
Kl. 10.00-15.00
Kulturhuset, Parkvej 10, Skanderborg – Nedre Foyer
Gratis
Kulturhuset Skanderborg.
Kontakt: info@kulturhuset-skanderborg.dk , tlf. 8794 2972
Ingen tilmelding – bare mød op!

FORTÆLLING OG TRYLLERI

KUNSTSKOLE

Ulvetimen

Naturkunst – Nature Art

Spændende fortælling og Danmarks rovdyr.
Med billeder, videoklip, ulvekranier, tænder og ulvelort åbner fortælleren fra
Naturhistorisk Museum Aarhus for ulvenes verden og færden. Det kommer
bl.a. til at handle om ulvens fysiologi, anatomi samt forskelle og ligheder mellem mennesker, hunde og ulve.

Er du kreativ? Vild med at være i naturen og lave kunst af naturens egne
materialer?
Så er Naturkunstskolen måske noget for dig?
Vi skal tegne, male, modellere, tænde bål, spise nybagt brød, høre musik, have
tid og ro til fordybelse og hygge os sammen.

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:

Alder:
Dato:
Tid:
Sted:

Tilmelding:

Alle er velkomne
16. oktober
Kl. 11.00
Kulturhuset, Parkvej 10, Skanderborg
50 kr. – billetsalg via www.kulturhuset-skanderborg.dk
Kulturhuset Skanderborg.
Kontakt: info@kulturhuset-skanderborg.dk , tlf. 3842 1111
Senest 16. oktober

Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:

Trylleri, gøgl og klovneri med Tonny Trifolikom
Trifolikom fremtryller løver og elefanter, fjernstyrer publikum og forvirrer børn
med snore og sakse. Du kan også opleve franskmandens kropsekvilibrisme på
en klapstol, Rocker-Kurts hang til sydfynske frugter og klovnen August.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:
Tilmelding:

Tilmelding:

Alle er velkomne
17. oktober
Kl. 11.00
Kulturhuset, Parkvej 10, Skanderborg – Nedre Foyer
50 kr. – billetsalg via www.kulturhuset-skanderborg.dk
Kulturhuset Skanderborg.
Kontakt: info@kulturhuset-skanderborg.dk , tlf. 8794 2972
Senest 17. oktober

Pressefoto
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Fra 7 år
16. – 19. oktober
Alle dage kl. 9.00-13.00
Oddervej 97, Skårup ved Skanderborg
(Trine Moltkes værksted)
150 kr. – betales ved tilmelding
Max. 8 – min. 4 deltagere
Madpakke og drikkevarer – sutsko og gummistøvler/udetøj/
malertøj
AOF Skanderborg-Odder, www.aof-skanderborg.dk.
Kontakt evt. Jorge Londono, tlf. 8651 1977.
Vil du vide mere om kurset kan du også kontakte
Trine Moltke, tlf. 4093 0747.
Senest 11. oktober til AOF på http://skanderborg.aof.dk/
kurser/Kreativ+fritid/ eller på tlf. 8651 1977 (mell. kl. 8.30 og
12.00). Oplys navn, adresse, mail og forældres (evt. barn) tlf.nr.

PRES DINE EGNE ÆBLER
Æblemostdag i Stjær
Traditionen tro byder Stjær Sogns Borgerforening på æblemostning.
I samarbejde Breum Bryg lægger vi opgraderet mostegrej til, så I kan presse masser af
saft af de medbragte æbler.
Du skal selv medbringe æbler – og hvis du ikke selv har æbler, kan du sikkert få æbler
af de øvrige deltagere.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør

Børnehave – 9. klasse (mindre børn skal have en voksen med)
15. oktober
Kl. 10.00-14.00
Kollens Møllevej 53, Stjær
Gratis
Max. 75 – min. 10 deltagere
Stjær Sogns Borgerforening. Kontakt evt. Peter Person, peterperson1808@gmail.com, tlf. 2374 4600
I skal ikke melde jer til – æblemostdagen er et åbent arrangement,
så bare mød op. Når I møder op, vil vi bede jer sige til, hvis I ikke har
æbler med.

Tilmelding:

DER TILBYDES OGSÅ ÆBLEPRESNING PÅ VESTERMØLLE OG
PÅ MUSEET PÅ GL. RYE MØLLE
– læs mere under de enkelte aktiviteter.

TA’ PÅ MUSEEUM
AKTIVITETER PÅ VESTERMØLLE

AKTIVITETER PÅ MUSEUM SKANDERBORGS
AFDELINGER
Besættelsens spor i Skanderborg Dyrehave
Her var der under 2. verdenskrig hovedkvarter for det tyske Luftwaffe.
Guidet tur for hele familien ved Skanderborg Bunkerne.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:

Græskarudskæring og pandekagebagning
over bål
Kom og udskær din egen græskarmand – og bag pandekager af Vestermøllemel over bål.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:
Tilmelding:

Alle er velkomne
17. oktober
Kl. 13.00-15.00
Vestermølle, Oddervej 80D, 8660 Skanderborg
30 kr. pr. græskar
Vestermølle Møllelaug. Kontakt evt. Vibeke Andersen,
tlf. 6174 6524, vibeke@vestermollelaug.dk
Ingen tilmelding. Bare mød op.

Æbledag

Børn og voksne
14. oktober
Kl. 13.00-15.00
Mødested: P-pladsen ved Capri, Skanderborg Dyrehave
Børn u. 18 år gratis. Voksne 30 kr.

”Levende Museum” og Æbledag på Museet på
Gl. Rye Mølle
Det dufter af æbler og summer af liv og lyde overalt på Museet på Gl. Rye
Mølle.
Æbledag med Låsby Æblets Venner. Man kan få presset sine æbler til juice,
smage på æblecider og æblechips, lære mere om lokale æblesorter og meget
andet.
Der arbejdes i savværket og træskoværkstedet, hvor Danmarks sidste
træskomager forvandler en træklods til en fin træsko.
Den store udendørs bageovn er tændt og leverer friskbagte boller til kaffen.
Du kan også selv bage dig en pandekage over bål.
Man kan selvfølgelig også se museets udstillinger.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:

Alle er velkomne
Museet har åbent fra 15.-20. oktober.
”Levende Museum” er kun den 15. oktober.
Kl. 10.00-16.00
Museet på Gl. Ry Mølle, Møllestien 5, Gl. Rye
Børn u. 18 år gratis. Voksne 40 kr.

Medbring din æbler og få dem presset til most. HUSK også emballage til
mosten!
Der er stande på gårdspladsen. Æblelege for børn. Græskarudskæring,
pandekagebagning samt udstilling af veterantraktorer.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:
Tilmelding:

Vær med til at udgrave fattiggården ved
Firgårde ved Ry
Museum Skanderborg og bygherre på Kildebjerg Ry inviterer til at deltage i
den arkæologiske udgravning af sporene fra Firgårde fattiggård. Bliv undervist
i arkæologens arbejde og vær med til at grave.
Der er plancheudstilling om fattiggården og om de mange arkæologiske fund
i området.
Alle er velkomne til at komme og kigge.
Det kræver dog tilmelding at være med til at grave, og man skal være fyldt
9 år (3. klasse) for at være med.
Der vil være ”sandkasse” med fund til de mindre børn. Her kræves der ikke
tilmelding.
Der er to gravehold hver dag – formiddag kl. 9.00-12.00 og
eftermiddag kl. 12.00-15.00.
Der kan være 20 gravere på hvert hold.
Man må gerne melde sig til begge hold på den samme dag.
Ry Golfklub med Café Greenhouse har salg af frokost til de gravende.
Cafeen vil gerne have bestillinger på forhånd på tlf. 8685 3211 eller 2724 0907.
Tilmeld dig til at grave før din nabo! Det sker på www.museumskanderborg.dk
Dato:
Pris:

Museum i lommelygtens skær
Oplev stemningen på Øm Kloster i skæret fra måne, fakler og levende lys, når
museet holder aftenåbent i efterårsferien
Besøg museet med en lommelygte i hånden og oplev den særlige stemning,
der er, når lyset er slukket.
Denne aften vil der rundt omkring i museum og ruin være guider klædt som
munke, som kan fortælle historier.
Efter turen rundt vil der blive serveret en varm drik for hele familien omkring
bålet.
Husk lommelygte!
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:

Alle er velkomne
15. oktober
Kl. 11.00-16.00
Vestermølle, Oddervej 80D, 8660 Skanderborg
Gratis adgang
Vestermølle Møllelaug. Kontakt evt. Vibeke Andersen,
tlf. 6174 6524, vibeke@vestermollelaug.dk
Ingen tilmelding. Bare mød op

16.-20. oktober
Det er gratis at være med.

Velegnet for skolebørn og familier
19. oktober
Kl. 18.30-20.30
Øm Kloster Museum, Munkevej 8, Emborg, Ry
Børn u. 18 år gratis. Voksne 50 kr.

Museumsdetektiven
Hele efterårsferien kan I prøve Museumsdetektiven på Øm Kloster Museum.
Der er IKKE særlige børnearrangementer på Museet på Adelgade 5 i Skanderborg.
Læs mere om aktiviterne på www.museumskanderborg.dk
Kontakt evt. Museum Skanderborg på info@museumskanderborg.dk,
tlf. 8652 2499

KULTUR, BORGERE & PLANLÆGNING
Tlf. 8794 7813 • www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

