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Allingham Dance Camp

Igen i år laver vi en dance Camp i uge 31. 

Med vores dygtige instruktører. Til Som-

mer-campen vil der være forskellige event´s 

som Photo Shoot og Show for forældre.

En uge med masse af fællesskab, hygge og 

masser af dans. Du skal medbringe en mad-

pakke, drikkedunk og dit gode humør! 

Vi håber, at du får den fedeste uge 

i sommerferien sammen med os.

Tidspunkt

Uge 31: Mandag den 2. til fredag 

den 6. august kl. 9.00-14.15.

Aldersgruppe

9-12 år + TEEN / UNGE.

Sted

Allingham Dance Team

Saxovej 2-20

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. inkl. camp t-shirt.

Bemærkninger 

Medbring tøj og sko til indendørs og 

udendørs træning.

Tilmelding

Senest den 1. juni på hjemmesiden 

www.danceteam.dk 

under Event.

Arrangør

Allingham Dance Team

Thomas Allingham

Tlf. 2129 7115

Mail: thomas@danceteam.dk 

Kolding Kommune - Ferieaktiviteter 2021
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Atletikskole

Er du lige så hurtig som Usain Bolt eller kan 

du springe længere end alle dine venner?

- Så er atletik måske lige noget for dig! 

Kolding KFUM Atletik & Motion inviterer alle 

børn med til årets atletikskole. Atletikskole er 

en uge fyldt med sjov og leg og hvor atletikken 

er i centrum. Vi giver jer lov til at prøve kræfter 

med alle disciplinerne, såsom sprint, spydkast, 

længdespring og meget mere.

Atletikskole er for alle! Både for dem der har 

prøvet det før eller for dem som bare gerne vil 

prøve det. Så hvis du går med en drøm om, 

at være den bedste til at kaste, springe eller 

sprinte, så vil denne uge være lige noget for 

dig! 

I sommeren 2021 står der et splinternyt atle-

tikstadion færdigt i Kolding. Stadionet ligger 

i den skønne Seest Idrætspark og byder på 

mange muligheder. Så hvis du er klar til, at 

være med til at indvie det nye stadion er dette 

din chance. 

Tidspunkt

Uge 31: Mandag den 2. til fredag 

den 6. august.

Atletikskolen begynder hver dag kl. 9.30 

og slutter kl. 13.30.

Dog begynder Atletikskolen mandag. 

Den første dag allerede kl. 09.00.

Aldersgruppe

1.-9. klasse.

Sted

Seest Idrætspark

Holbergsvej 50

6000 Kolding

Deltagerbetaling

400 kr. for hele ugen.

Tilmelding

Senest den 5. juli kl. 12.00

Tilmelding sker via klubbens hjemmeside: 

www.koldingkfumatletik.dk

Bemærkninger

Alle børn modtager, ved rettidig tilmelding, en 

t-shirt. Derudover vil alle deltagere få udleveret 

drikkevarer (vand og saftevand) og frugt i løbet 

af ugen.

Deltagerne skal selv medbringe frokost.

Du kan læse mere om atletikskolen på:

www.koldingkfumatletik.dk

Arrangør

Kolding KFUM Atletik & Motion

Søren Nørgaard

Tlf. 2947 2822

Mail: soerennorgaard@gmail.com 
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Badmintonskole i fantastiske rammer 
i Bramdrupdam
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Bramdrupdam Badminton Klub vil gerne in-

vitere nybegyndere og lidt øvede spillere til 

sommerbadmintonskole med vores dygtige 

trænere. 

Kom ud til os og få tre fantastiske dage med 

sjove øvelser, hygge og sjov med andre spil-

lere, fokus på teknik og forståelse for badmin-

ton.

Der vil være 1 stk. frugt og 1 kildevand pr. dag.

Tidspunkt

Uge 27: Mandag den 5.-onsdag den 7. juli.

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

8-14 år.

Sted

Bramdrupdam Sports-& mødecenter

Bramdrupskovvej 110

6000 Kolding

Deltagerbetaling

330 kr.

Tilmelding

Senest den 25. juni via hjemmesiden 

www.bgif.dk/?Badminton under punktet 

"Aktivitet og betaling”.

Bemærkninger

Deltager skal medbringe indendørssko, 

passende tøj, drikkedunk og madpakke.

Hvis du har brug for at låne en ketcher skriv 

til os.

Arrangør

Bramdrupdam Badminton Klub

Martin Emerson Bremer

Tlf. 2895 4350

Mail: martinemersonbremer@gmail.com 

http://www.bgif.dk/?Badminton


Badminton sommerskole i Kolding Badmintonklub

Kolding Badmintonklub vil gerne invitere til tre 

dages badminton sommerskole, hvor vores 

træner står klar med masser af lege og øvel-

ser. Vi har en ketcher, du kan låne alle dagene, 

men du må også gerne medbringe din egen. 

Du skal selv medbringe indendørssko, drik-

kedunk og træningstøj. Vi byder på et stykke 

frugt hver dag, men tag selv en stor madpakke 

med.

Tidspunkt

Hold 1: For dig, der ikke går til badminton, 

men som gerne vil prøve. 

Den 2.-4. august. Mandag og tirsdag 

kl. 9.00-15.00, onsdag kl. 9.00-11.30. 

Hold 2: For dig, der er medlem i en badmin-

tonklub og har gået til badminton i ca. ét år. 

Den 4.-6. august. Onsdag kl. 12.00-15.00, 

torsdag og fredag kl. 9.00-15.00.

Hold 1: Mandag og tirsdag kl. 9.00-15.00, 

onsdag kl. 9.00-11.30. 

Hold 2: Onsdag kl. 12.00-15.00, torsdag 

og fredag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

8-12 år.

Sted 

Kolding Ketchercenter 

Bramdrupskovvej 30 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

350 kr. pr. hold inkl. frugt.

Tilmelding

Senest den 31. juli via mail til: 

ungdom@koldingbk.dk

Bemærkninger

Holdet bliver fyldt op i den rækkefølge, vi 

modtager tilmeldningerne. Vi lukker for tilmel-

dingen, når der er 24 tilmeldte. Der vil være en 

venteliste efterfølgende, og man vil få besked, 

hvis der er nogen, som afmelder sig.

Arrangør

Kolding Badminton Klub

Philip Theodor Frederiksen

Tlf. 7356 2388

Mail: ungdom@koldingbk.dk 

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Balletskole for børn og unge

En uge med balletundervisning for både dren-

ge og piger. Du undervises i balletøvelser på 

gulvet, men også balletøvelser på den nye 

trampolin-lignende cellerciser. Det bliver en 

sjov og lærerig uge med en hel anden og sjov 

måde, at bevæge sig på. Du får prøvet ballet-

tens gode træning og cellerciserens skånsom-

me effekt i både led og muskler samtidig med 

at du får en bedre balance. 

Du vil få lært en masse gode øvelser og bevæ-

gelser, som du kan vise frem når ugen sluttes 

af med lille balletopvisning. For dem, du gerne 

vil invitere og som forsamlingsforbuddet tilla-

der.

Tidspunkt

Uge 26: Den 28. juni-2. juli.        

Uge 31: Den 2.-6. august.

Hver dag kl. 9.00-12.15.

Aldersgruppe

6-13 år.

Sted

Idrætsbygning

Brostrædet 3A - 2. sal,

Bevægelseslokalet

6000 Kolding 

Deltagerbetaling

Pr. hold kr. 895 inkl. et par børneballetsko.

Tilmelding

Senest den 16. juni 2021 på 

www.fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580.

Tilmelding skal ske i barnets navn. Skostørrel-

sen skrives i beskedfeltet i tilmeldingsforløbet 

sammen med navnet på en forælder. 

Husk at tilmelde i god tid. For sen tilmelding 

betyder måske, at holdet må aflyses pga. for 

få tilmeldinger.  

Bemærkninger

HUSK! Praktisk tøj du kan bevæge dig i, 

samt mad, drikke og frugt til hver dag.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Christian, Helle eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 

Kolding Kommune - Ferieaktiviteter 2021
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Bandskole - Sommerrock på Kulturskolen

Brug den sidste uge af sommerferien 

Uge 31: Vi afslutter med en lille 

koncert om fredagen kl. 15.00, hvor dine 

forældre og kammerater er meget vel-

komne til at hører resultatet af dine an-

strengelser fra ugen. Du behøver ikke 

nødvendigvis at kunne spille et instrument 

i forvejen, det skal vi nok lære dig. 

Vi spiller trommesæt, el-bas, el-guitar, 

keyboard/klaver og selvfølgelig sang. 

Medbring bare dig selv og dit gode humør 

- vi har resten. Hvis der er nogen, der har 

lyst til, at vi spiller vores egne sange, eller 

laver en rap, får vi også tid til det.

Tidspunkt

Uge 31: Den 2.-6. august.

Hold 1 & 2: kl. 9.00 – 12.00 

(mandag-torsdag)

Hold 3 & 4: kl. 13.00 – 16.00 

(mandag-torsdag)

Fredag

Hold 3 & 4: kl. 11.00-12.00 

Hold 1 & 2: 12.00-13.00

Alle hold 13.00-14.30  (generalprøve)

Koncert: 15.00-16.00.

Aldersgruppe

3.-9. klasse.

Sted

Kulturskolen Kolding

Riis Toft 12a

6000 Kolding

Deltagerbetaling

450 kr.

Tilmelding

Senest den 14. juni via 

www.kulturskolenkolding.dk

Arrangør

Kulturskolen Kolding

Thomas Hylgaard

Tlf. 7979 1057

Mail: thomh@kolding.dk 

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Beachvolley camp

10-16 årige inviteres til summer camps i beach-

volley i Beach Park Kolding. Super dygtige og 

engagerede instruktører vil introducere denne 

skønne sportsgren. Der skal trænes, leges, 

svedes og hygges i det dejlige sand. Det bliver 

hårdt og skægt.

Motorisk træning i sand er udviklende og udfor-

drende for alle. Sportens slag og bevægelser vil

blive introduceret gennem øvelser, spil og leg.

Både begyndere og øvede er velkommen.

Tidspunkt

Camp I: Den 5.-7. juli.

Camp II: Den 2.-4. august.

Alle campdage kl. 10.00-14.00.

HUSK: Madpakke, drikkedunk og solcreme.

Aldersgruppe

10-16 årige piger og drenge.

Sted

Beach Park Kolding

Kolding Åpark 10

6000 Kolding

Deltagerbetaling 

350 kr. pr. camp.

Tilmelding

Camp I: senest 21. juni. 

Camp II: senest 23. juli 

på klubbens hjemmeside: 

koldingbeachvolley.dk/

Arrangør 

Kolding Beachvolley 

Jane Bech Mathiesen 

Tlf. 5190 3143 

Mail: jane14_98@yahoo.com 

Kolding Kommune - Ferieaktiviteter 2021
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Birgit Husted - Summer Dance Camp, 6-10 år

Velkommen til SOMMER DANCE CAMP!

Er du mellem 6 og 10 år, og elsker at bevæge 

dig til musik, kan du begynde din sommerferie 

med en sjov, spændende og aktiv uge hos 

Husted Dans. 

Ugen vil byde på mange forskellige stilarter 

inden for dans, bl.a. MGP, Street dance, 

Vild med dans og Boogie.

Fredag den 2. juli, vil ugen blive afsluttet 

med en opvisning.

Tidspunkt

Uge 26, den 28. juni-2. juli.

Hver dag kl. 8.00-14.00.

Aldersgruppe

6-10 år.

Sted

Husted Dans

Låsbygade 30

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. for hele kurset, inkl. varm mad, 

frugt og danse T-shirt.

Tilmelding

Senest den 7. juni på 

www.husteddans.dk

Bemærkninger

Medbring drikkedunk, tøj og sko til både 

indendørs og udendørs aktiviteter.

Arrangør

Birgit Husted Dans og Jazzballet

Birgit Husted

Tlf. 4037 2917

Mail: mail@husteddans.dk 

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Birgit Husted - Summer Dance Camp, 11-17 år

Velkommen til SOMMER DANCE CAMP!

Er du mellem 11 og 17 år, og elsker at bevæge 

dig til musik, kan du begynde din sommerferie 

med en sjov, spændende og aktiv uge hos 

Husted Dans. 

Ugen vil byde på mange forskellige stilarter 

inden for dans, bl.a. Street dance, disco, 

moderne ballet og latin.

Fredag den 2. juli, vil ugen blive afsluttet 

med en opvisning.

Tidspunkt

Uge 26, den 28. juni-2. juli.

Hver dag kl. 11.00-17.00.

Aldersgruppe

11-17 år.

Sted

Husted Dans

Låsbygade 30

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. for hele kurset, inkl. varm mad, 

frugt og danse T-shirt.

Tilmelding

Senest den 7. juni på 

www.husteddans.dk

Bemærkninger

Medbring drikkedunk, tøj og sko til både 

indendørs og udendørs aktiviteter.

Arrangør

Birgit Husted Dans og Jazzballet

Birgit Husted

Tlf. 4037 2917

Mail: mail@husteddans.dk 
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Boldspil, snorkelsvømning, undervisning 
og svømmearter

Kom og prøv forskelige lege i svømning.

Tidspunkt

Uge 26, den 28. juni til 2. juli.

Hver dag kl. 10.00 til 14.00.

Aldersgruppe

6 til 14 år.

Sted

Kongeåbadet

Idrætsvej 2

6580 Vamdrup

Deltagerbetaling

200 kr. for perioden.

Tilmelding

Telefon 4014 9470

Arrangør

Vamdrup Svømmeklub

Tlf. 4014 9470



Book Camp på Kolding Bibliotek

Brug din første uge af sommerferien i det 

kreative boghjørne sammen med andre børn 

i hyggeligt selskab på årets Book Camp. 

Vi skal quizze, smage på bøger, være kreative 

og møde forfatterne – og måske sætte en re-

kord!  Du kan tilmelde dig en eller flere dage. 

Mandag: Gamerz-dag med Kasper Hoff, 

manden bag bogserien ”Gamerz”

Tirsdag: Veninde-dag med Sara Ejersbo, 

der står bag serien ”Pigeliv”

Onsdag: Rekord-dag med redaktøren for 

Børnenes Rekordbog, Mikael Brøgger

Torsdag: Tegne-dag med StineStregen, 

også kendt som Stine Spedsbjerg 

Fredag: Natur-dag med naturvejleder i 

Geografisk Have.

Tidspunkt

28. juni til 2. juli. Alle dage 10.00-14.00.

Husk madpakke.

Aldersgruppe

4.-6. klasse.

Sted

Mandag til torsdag:

Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4

Fredag: 

Geografisk Have, Christian 4 Vej 23

Deltagerbetaling

 25 kr. pr. dag. 

Tilmelding og mere info: 

www.koldingbib.dk/sommerferie. 

Du får pengene retur, hvis vi må aflyse på 

grund af Covid-19. 

Arrangør

Koldingbibliotekerne

Slotssøvejen 4

Telefon 79 79 11 00

Mail: bibliotek@kolding.dk

Støttet af Statens Kunstfond 

og Jens Holms Biblioteksfond

Kolding Kommune - Ferieaktiviteter 2021
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Cirkusskole for børn og unge

Cirkusskole med Cirkusprinsesse Katja Enoch 

fra det tidligere Cirkus Dannebrog. Har du lyst 

til at være cirkusartist i en uges tid, så kan du 

her lære at jonglerer med f.eks. kegler, bolde, 

ringe, devil sticks (jongler med en pind mellem 

2 andre pinde) lære at spinde med tallerkener 

og øve i akrobatik med f.eks., hulahopringe, 

pyramide og i trapez. 

Du lærer forskellige færdigheder i løbet af 

ugen og fredag sluttes af med en lille cirkusfo 

restilling. For dem du gerne vil invitere og som 

forsamlingsforbuddet tillader.

Tidspunkt

Uge 27: Den 5.-9. juli.

Uge 31: Den 2. juli-6. august. 

Hver dag kl. 9.00-14.30.

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Brændkjærskolen

Brændkjærgade 92

6000 Kolding

Pigegymnastiksalen

Deltagerbetaling 

Pr. uge 1.050 Kr.

Tilmelding

Senest den 16. juli på www.fofsydjylland.dk 

under ferieaktiviteter eller tlf. 7930 8580.

Tilmelding skal ske i barnets navn. Navnet på 

en forælder skrives i beskedfeltet i tilmeldings-

forløbet.

Husk at tilmelde i god tid. For sen tilmelding 

betyder måske, at holdet må aflyses pga. for 

få tilmeldinger.

Bemærkninger

HUSK! Praktisk tøj du kan bevæge dig i, 

samt mad, drikke og frugt til hver dag. 

Til cirkusforestillingen vil det være godt, 

hvis du har sorte leggins med.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Christian, Helle eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 

http://www.fofsydjylland.dk
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Deltag i Sommerbogen 2021
- og vind fede præmier!

Sommerbogen er for alle mellem 6 og 15 år. 

Dette skal du gøre:

Hent et udfordringsark på dit lokale bibliotek
Læs 3 bøger og løs 10 læseudfordringer 
Udfyld og aflever 3 korte anmeldelser.

Som præmie får alle en 
gratis boggave, og du 
deltager i lodtrækningen 
om ugepræmier og tre 
hovedpræmier, som er 
”tøm en boghandel på 5 
minutter”  

Der er 300 goodiebags til de hurtige, der 
henter et udfordringsark.

Læs mere på koldingbib.dk/sommerbogen

Begyndercykelløb for børn i alderen 7-15 år

Kolding
Søndag den 8/8 2021

Se hvor, hvornår og tilmeld dig på

børnetour.dk



DANCE CAMP hos Elin & Børge Jensen DANS

Kom og få 4 dages danseundervisning i Hip 

Hop, Street Jazz, Showdance, Modern Dance, 

dansene fra ”Vild Med Dans”, og meget andet. 

Du bliver undervist af erfarne danseinstruktø-

rer, som ser frem til at give dig en lærerig uge 

med en masse spændende oplevelser. DAN-

CECAMP er for alle, begyndere som øvede, 

vi ”kridter” skoene” og gir’ den gas sammen! 

Danserne bliver opdelt efter alder og niveau.

Tidspunkt

Uge 26: Mandag den 28. juni til og med 

torsdag den 1. juli.

Alle dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00  

(det er muligt at møde fra kl. 8.00 efter aftale 

med Elin) med afsluttende opvisning  

torsdag den 1. juli kl. 15.30 (hvis Covid-19  

restriktionerne tillader det).

Aldersgruppe

Alle piger og drenge fra 7 år og opefter. 

Eleverne bliver opdelt i grupper efter alder 

og niveau.

Sted

Stejlbjergvej 1,1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr.

Tilmelding

Senest den 1. juni.

Tilmelding på: 

www.elindans.dk

Arrangør

Elin & Børge Jensen DANS

Elin Jensen

Tlf. 7552 3722

Mail: elin@elindans.dk 

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Dramacamp

Brug en uforgelemmelig og sjov uge på 

dramacamp! 

Vi vil lære, mens vi leger og udfordre det 

uvante i trygge rammer.

Vi skal blandt andet skabe karakterer, træne 

kropsprog og mimik og øve os i at performe. 

Her er både plads til nye spirende teaterfolk 

og dem, der været igang længe. 

Kom og vær med! Du går helt sikkert hjem 

med nye, gode oplevelser!

Tidspunkt

Uge 27: Den 5.-9. juli, hver dag kl. 10-15

Uge 31: Den 2.-6. august, hver dag kl. 10-16.

Aldersgruppe

Uge 27: 3.-5. klasse.

Uge 31: 6.-8. klasse.

Sted

Bygning 5

Lokale 3B

Skolegade 2D

6000 Kolding

Deltagerbetaling

945 kr. inkl. frokost og camp t-shirt.

Tilmelding

Uge 27: Senest den 28. juni.

Uge 31: Senest den 26. juli.

www.teaterskole.dk

Bemærkninger

Du får frokost hver dag. Du skal derfor 

kun huske drikkedunk, evt. snacks og tøj 

du kan bevæge dig.

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Betalingen refunderes ved aflysning grundet 

Covid-19.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia & Andrea & Marco

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 
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Fiskeri i sommerferien for børn og unge

Fang en fisk i Marielundssøen og få gode råd 

og vejledning af juniorlederne i Kolding Sports-

fiskerforening. I Marielundssøen er der rigtig 

gode muligheder for at få en fisk på krogen,  

så pak fiskegrejet og kom og mød os på par-

keringspladsen ved naturskolen. 

Tilmelding foregår ved søen på dagen. 

Tilmeldingen gælder også som gratis fiskekort 

til Harte-Donssøerne i juli-august-september, 

samt til de første 2 junior klubaftener i efter-

året. 

Medbring selv din egen fiskestang 

Har du selv en fiskestang og grej, så tag det 

med. Vi har maddiker som agn, vil du fiske 

med andet ende grej må du selv have det 

med. 

Lån en fiskestang 

Du kan også låne en fiskestang, hvis du er 

helt på bar bund med fiskegrej. Vi har et 

antal lånestænger til rådighed. 

Vil du være medlem så læs mere om Kolding 

Sportsfiskerforening og vores store og aktive 

juniorafdeling og Danmarks Sportsfiskerfor-

bund på vores hjemmeside 

www.koldingsportsfisker.dk  

Vi uddeler også materiale til arrangementerne. 

Vi glæder os til at se dig og håber, at vi kan 

fange din interesse for fiskeri.  

Tidspunkt 

Lørdag den 26. juni, lørdag den 3. og 

lørdag den 10. juli. 

Hver gang kl. 10.00 til 15.00.

Aldersgruppe

6-18 år.

Sted

Marielundssøen.

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Ingen tilmelding.

Arrangør

Kolding Sportsfiskerforening

Torben Kaare Lindholst

Tlf. 4232 5185

Mail: t.lindholst@mail.dk

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Floorball Sommercamp

3 dage fyldt med floorball og fællesskab!

Kolding Grizzlies gentager succesen, og 

inviterer alle drenge og piger i alderen 8-13 år 

til sommercamp i uge 31.

Vi garanterer sjove dage fyldt med fælles-

skab, hygge og udvikling!

Udover en masse floorball sker der også 

andre sjove og spændende aktiviteter på 

floorballcampen.

Tidspunkt

Uge 31: Den 2.-4. august.

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

8-13 år.

Sted

Pulzion

Peter Tofts Vej 21

6000 Kolding

Deltagerbetaling

625 kr. inkl. en t-shirt, shorts og drikkedunk 

samt frokost og frugt hver dag.

Tilmelding

Senest den 9. juli via DGI’s hjemmeside: 

www.dgi.dk/floorball/arrangemen-

ter/202121390915

Bemærkninger

Husk ved tilmelding at skrive alder, 

samt størrelse på t-shirt og shorts.

Arrangør

Kolding Grizzlies

Dennis Bronée

Tlf. 6057 8112

Mail: d.bronee@gmail.com 
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JUMP’IT SommerCamp 
- sjov og aktiv sommerferieaktivitet

JUMP’IT SommerCamp er en sjov og aktiv 

sommerferieaktivitet for alle unge mellem 

6-6 år i JUMP’IT trampolinpark.

JUMP’IT SommerCamp er proppet med en 

masse sjove og udfordrende aktiviteter og 

konkurrencer - som afholdes i den 2.800 m2 

store trampolinpark - med en masse forskel-

lige trampolinaktiviteter. Du vil blive vejledt af 

vores dygtige crew og instruktører på både 

trampolinerne og alle vores mange andre akti-

viteter. Der vil også være holdudfordringer og 

individuelle turneringer/konkurrencer i f. eks. 

Høvdingebold, Slam Dunk, Battle Beam, 

VALO Jump og meget mere.

Alle piger og drenge i alderen 6-16 år kan 

deltage uanset ens (spring)niveau på en tram-

polin. Det vigtigste er, at du er glad for at være 

aktiv, kan lide at bevæge dig og have det sjovt 

sammen med andre.

Tidspunkt

Uge 26: Den 28. juni-2. juli.

Uge 27: Den 5.-9. juli.

Uge 30: Den 26.-30. juli.

Uge 31: Den 2.-6. august.

Hver dag fra kl. 9.00-15.00.

Der vil være opsyn fra 8.30 hver dag.

Aldersgruppe

6-16 år.

Sted 

JUMP’IT - Kolding Trampolinpark  

C. F. Tietgens Vej 10  

6000 Kolding

Deltagerbetaling 

895 kr. (mandag - torsdag). 

995 kr. (mandag - fredag).

Inkluderet i prisen: Fed JUMP’IT t-shirt, smart 

JUMP’IT drikkedunk, frugt hver dag, vand og 

saftevand, JUMP’IT skridsikre strømper

Det vil være muligt at tilkøbe morgenmad 

og/eller frokostordning (sandwich m.v.). 

Tilmelding

Senest den 21. juni.

Man kan tilmelde sig online på 

www.jump-it.dk/sommercamp

Arrangør

JUMP’IT – Kolding Trampolinpark

Peter Martens

Tlf. 9394 8282

Mail: pm@jump-it.dk 

http://www.jump-it.dk/sommercamp
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Kegler

Det er ikke et krav, at du kan har spillet før - vi 

kan lære dig det. En keglebane minder om 

en bowlingbane, der spilles med lidt mindre 

kugler end til bowling, kuglen er uden huller 

til fingrene. Der er 9 kegler på en keglebane i 

forhold til bowling, der har 10. I en keglekamp 

spiller man 120 slag, uden pauser samtidig 

mod sin modstander, der spiller ved siden af 

dig. Den, der vælter flest kegler, har vundet. 

Det kræver koncentration og præcision, at 

spille kegler, det er sjovt. Kom ned og prøv 

det, der vil være mulighed for, at spille forskelli-

ge spil på keglebanen. Det vil helt sikkert blive 

en god dag i Kegleklubben Skjold.

Tidspunkt

Uge 30: Den 26.-30. juli.

Hver dag kl. 10.00-14.00

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Kegleklubben Skjold

Idrætsbygningen i kælderen

Brostræde 3-5

6000 Kolding

Deltagerbetaling 

Gratis.

Tilmelding 

Senest fredag den 9. juli til 

Margit Kolfach pr. mail: 

margit_kolfach@hotmail.com

Bemærkninger

Børnene modtager - ved rettidig tilmelding 

en t-shirt. Oplys hvilken størrelse man bruger. 

Derudover vil alle deltager få udleveret drikke-

varer (vand) og frugt i løbet af dagen.

Deltager skal selv medbringe frokost. 

Husk indendørs sko, evt, shorts og t-shirt. 

Arrangør

Kegleklubben Skjold

Margit Kolfach

Mail: margit_kolfach@hotmail.com 
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Kolding IF Fodboldskole

Kolding IF Fodboldskole er 4 dage med sjov, 

nye venskaber og en masse fodbold. Fod-

boldskolen varetages af Kolding IF's dygtige 

akademitrænere, som står klar til at give dig 

en oplevelsesrig uge med sjove lege og fede 

tricks.

Tidspunkt

Tirsdag den 29. juni-fredag den 2. juli.

Hver dag kl. 09.00-15.00.

Aldersgruppe

Årgang 2007-2014.

Sted

Marcus Alle 30

6000 Kolding

Deltagerbetaling

950 kr. 

Tilmelding

Senest den 1. juni på

www.kif-fodbold.dk/kontingent/

Arrangør

Kolding IF Fodbold

Kristian Bonde Sørensen

Tlf. 2891 6664

Mail: kb@kolding-if.dk 
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Kolding IF Fodboldskole, Dalby

Kolding IF afholder i år i samarbejde med 

Dalby GF en fodboldskole for de lokale fod-

boldspillere i Dalby.

Det bliver 4 dage med sjov, nye venskaber 

og en masse fodbold. Fodboldskolen vare-

tages af Kolding IF's dygtige akademit-

rænere, som står klar til at give dig en 

oplevelsesrig uge med sjove lege og fede 

tricks.

Tidspunkt

Tirsdag den 29. juni til fredag den 2. juli.

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

Årgang 2007-2014.

Sted

Dalbyvej 118, 6000 Kolding

Deltagerbetaling

950 kr. 

Tilmelding

Senest den 1. juni på

www.kif-fodbold.dk/kontingent/

Arrangør

Kolding IF Fodbold og Dalby GF

Kristian Bonde Sørensen

Tlf. 2891 6664

Mail: kb@kolding-if.dk 

Kolding Kommune - Ferieaktiviteter 2021
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Kom og lær at sejle!

Sjov sejlads og andre vandaktiviteter på og 

ved vandet for alle i alderen 9-14 år.

Der kræves ingen erfaring med sejlads.

Vores erfarende trænere er klar til alle 

situationer. Der afprøves grænser, men alt 

foregår under sikre forhold.

Der er spændende programmer for alle 

dage afhængig af vejr og vind.  

Husk praktisk tøj og madpakke. 

Vi sørger for redningsveste. 

Tidspunkt

Uge 27: Mandag den 5. juli-

fredag den 9. juli. 

Hver dag fra kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

9-14 år.

Sted

Kolding Sejlklub

Dokvej 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

750 kr. for hele ugen.

Tilmelding

Senest den 14. juni på klubbens 

hjemmeside 

koldingsejlklub.dk/index.asp? 

page=163&vpath=2%7C163%7C

under aktiviteten Sommersejlerskole.

Arrangør

Kolding Sejlklub

Arndt Nørgaard

Tlf. 2985 7445

Mail: arndt.norgaard@gmail.com 

http://koldingsejlklub.dk/index.asp?page=163&vpath=2%7C163%7C 
http://koldingsejlklub.dk/index.asp?page=163&vpath=2%7C163%7C 


Kom og prøv Taekwondo

I denne sommerferie har du mulighed for at 

blive introduceret til Taekwondoens verden, 

Taekwondo er en koreansk kampsport. 

Det er muligt kun at deltage enkelte dage eller 

alle tre. Hver dag vil have sine egne temaer.  

Om mandagen vil vi arbejde med spark, både 

stående og flyvende. I vil prøve nogle af alle de 

spark som man forbinder med Taekwondo. 

Om tirsdagen vil vi arbejde med selvforsvar 

og kamp. Selvforsvarsdelen vil tage udgangs-

punkt i forskellige angreb og give jer en viden 

om, hvordan man bedst agerer i sådanne si-

tuationer. Senere på dagen vil vi prøve kræfter 

med kamp-delen. Taekwondo kamp er point-

kamp, så det gælder om at score flest point. 

Vi vil prøve forskellige angrebs- og forsvars-

kombinationer og slutte af med lidt sparring 

to og to. 

Om onsdagen vil vi arbejde med håndteknik-

ker. Vi vil starte basalt og arbejde os videre op 

til lidt mere avancerede teknikker, for derefter 

at forsøge os med gennembrydning (alle vil 

have mulighed for at slå eller sparke et stykke 

træ over, under vejledning af instruktøren). 

Vi slutter dagen af med at træne teknikkerne 

sammen to og to, hvor den ene angriber og 

den anden skal forsvare sig. 

Tidspunkt

Uge 26: Mandag d. 28.-onsdag d. 30. juni.

Hver dag kl. 9.00-12.00.

Aflevering fra kl. 8.45 og afhentning 

senest kl. 12.15.

Aldersgruppe

6-12 år.

Sted

Kolding Taekwondo Klub Silla

Brostræde 3, 1. sal

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Tilmeld dig en dag for 175 kr. eller tilmeld dig 

alle tre for 350 kr. og få samtidig en T-shirt 

med.

Tilmelding

Senest den 13. juni på: 

silla.dk/event/

Bemærkninger

Prisen er inkl. let frugt og drikkevarer.

Der er maksimalt plads til 30 deltagere pr. dag. 

Og der skal være minimum 8 tilmeldte pr. dag 

for at dagen gennemføres. 

Vi forventer, at deltagerne kan høre efter samt 

følger instruktørernes anvisning. Hvis dette 

ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at 

udelukke eleven fra aktiviteten.

Arrangør

Kolding Taekwondo Klub Silla

Nicolaj Schiermer

Tlf. 4189 4140

Mail: formand@silla.dk

Kolding Kommune - Ferieaktiviteter 2021
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Kunstskole for børn og unge

En hyggelig og lærerig uge, hvor alle børn, 

der er vilde med at male og tegne og formgive 

kan deltage! Der vil være undervisning for den 

enkelte kunstner, sådan at både nye og øvede 

får det optimale ud af Kunstskolen. I ugens løb 

vil vi komme rundt om flere forskellige måder 

at være kreativ på. Der skal males med akryl-

maling på lærreder. Måske laver vi en formgiv-

ningsopgave, så den rumlige billedkunst sæt-

tes i spil. Prøves mange forskellige teknikker 

både med maling, farver og blyant, og meget, 

meget mere. Der er bundne opgaver, men 

også plads og mulighed for fordybelse i egne 

individuelle tegne/male-projekter!

Det bliver en uge i kreativitetens tegn, hvor 

kunstneren får lov til at udfolde sig kreativt på 

sit eget niveau, men med en masse nye udfor-

dringer og opgaver. Vi slutter altid af med en 

lille fernisering, for dem du gerne vil invitere og 

som forsamlingsforbuddet tillader. 

Tidspunkt

Uge 26: Den 29. juni-3. juli, 

dagligt 9.00-11.45 eller 12.15-15.00.

Uge 31: Den 2.-6. august, 

dagligt 9.00-12.15.

Aldersgruppe

6-16 år.

Sted

Idrætsbygning

Brostrædet 3A, 3. sal, lokale Atelie

6000 Kolding 

Deltagerbetaling

Uge 26: 825 kr. inkl. materialer.

Uge 31: 925 kr. inkl. materialer.

Tilmelding

Senest den 16. juni på 

www.fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580.

Tilmelding skal ske i barnets navn og i besked-

feltet i tilmeldingsforløbet skrives navnet på en 

forælder.

Husk at tilmelde i god tid. For sen tilmelding 

betyder måske, at holdet må aflyses pga. for 

få tilmeldinger.  

Bemærkninger

HUSK! Praktisk tøj der må blive beskidt, 

samt mad, drikke og frugt til hver dag.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Christian, Helle eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Leg og boldspil i Lyshøjhallen

Vi tilbyder forskellige hal aktiviteter.

Udeaktiviteter er også muligt.

Medbring evt. madpakke.

Tidspunkt

Uge 26: Den 28. juni-2. juli.

Uge 27: Den 5.-9. juli.

Uge 31: Den 2. august-6. august.

Hver dag kl. 10.00-15.00.

Aldersgruppe

9-13 år.

Sted

Lyshøjhallerne

Lyshøj Alle 1

Kolding

Deltagerbetaling

25 kr. pr. dag (inkl. en snack samt frugt).

Tilmelding

Ingen tidsfrist.

Tilmelding på mail til: 

nbsif@nbsif.dk

Att. Charlotte.

Arrangør

Fritidsklubben i Nr. Bjært Strandhuse IF

Charlotte Tryk

Tlf. 2942 4154

Mail: nbsif@nbsif.dk 

27



Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

28

Livet i bevægelse

Bevægelse skal være sjovt og derfor har vi 

i ferien fokus på bevægelse i Skovparken.

Gennem 5 ugers sommerferieaktiviteter vil 

du blive præsenteret for forskellige 

bevægelsesaktiviteter. Vi vil lave masser af 

forskellige aktiviteter for at introducere 

børn og unge for sport, outdoor og alle mu-

lige former for bevægelse.

Der vil være en vekselvirkning mellem at 

tage ud og opleve forskellige steder, hvor 

børn og unge kan hente inspiration, samt 

aktiv deltagelse for alle.

Tidspunkt

Fra uge 26 til og med uge 30.

Mandag-torsdag kl. 13.00-18.00, 

fredag kl. 13.00-17.00.

Aldersgruppe

6-18 år.

Sted

Skovparken 99 A & B

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Det er gratis at deltage, dog kan der være en 

egenbetaling til nogle aktiviteter.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist kan afhænge af de forskellige 

aktiviteter. Du møder bare op ved Ambassa-

den. Der vil være opslag om aktiviteterne på 

www.ungkolding.dk og på Facebook: 

UngKolding.dk

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på 

www.ungkolding.dk og på Facebook:

UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding 

Skovparken Fritids- og Ungdomsklub

Ahmad Nasser

Tlf. 2117 5063

Mail: ahna@kolding.dk 

http://www.ungkolding.dk
http://www.ungkolding.dk
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MAKværk sommercamp

Er du nysgerrig og kreativ? Og er du klar til at 

få fingrene i skraldet, splitte det ad og under-

søge det nærmere? Så er MAKværk sommer-

camp lige noget for dig, hvor du med materia-

ler, affald og kreativitet skaber nyt.    

I løbet af campens fem dage bliver du ført ind 

i en spændende verden af genbrug og affald 

– og du kommer ikke til at tro dine egne øjne 

og ører! Du får rig mulighed for at undersøge 

forskellige materialer og bygge ting ud fra 

dine egne ideer. Måske lykkes dine finurlige 

påfund. Måske ikke. Men vi giver high fives 

uanset hvad. 

Du skal finde, teste og skille materialer ad, 

som du finder i et bugnende skatkammer i 

et kreativt værkstedsmiljø, hvor genbrug er 

guld og affald først er affald, når fantasien 

slipper op. Det bliver med garanti alt andet 

end kedeligt, når der skal testes, undersøges 

og bygges med affald og materialer, de fleste 

ville have kylet i skraldespanden. Ugen slutter 

af med en udstilling af ugens mange projekter. 

Og dine forældre er inviteret.  

Alle unge på 6.-8. klassetrin kan deltage. 

Og det vil være fedt, hvis du kommer med 

engagement, lyst til at lære andre at kende 

og modet til at prøve, fejle og prøve igen. 

Tidspunkt

Uge 31: Den 2.-6. august.

Hver dag kl. 10-14.

Aldersgruppe

6.-8. klasse.

Sted

Bronzehallen

Bronzevej 3

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Senest 25. juni på mail til 

llar@kolding.dk

Bemærkninger

Max 16 deltagere. Vi forbeholder os retten til 

at aflyse, hvis det ikke er muligt at overholde 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. 

Covid-19, som gælder, når campen afholdes.

Arrangør

Redux – Affald og Genbrug

Lisbet Thorøe Larsen

Tlf. 7979 6527

Mail: llar@kolding.dk 
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Musicalcamp

Her får du både undervisning og lov at sætte 

det i spil i en musical! 

Det bliver en udfordrende, hamrende sjov og 

spændende uge i dansens, sangens og dra-

maens tegn. 

Som camper bliver du undervist i sang og 

interpret, dans, herunder primært jazz, og 

drama. 

Her er både plads til nye spirende musicalfolk 

og dem, der været igang længe. 

Det er frivilligt, om du vil synge solo.

Vi spiller vores musical for venner og familie 

fredag.

Tidspunkt

Uge 27: Den 5.-9. juli.

Mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-17.

Aldersgruppe

9. klasse-17 år.

Sted

Kolding Egnsteater 

Fredericiagade 1 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

1195 kr. inkl. frokost og camp t-shirt.

Tilmelding

Senest den 28. juni på

www.teaterskole.dk

Bemærkninger

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun 

huske drikkedunk, evt. snacks og tøj du kan 

bevæge dig.

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Betalingen refunderes ved aflysning grundet 

Covid-19.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia & Mark

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 
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På Cedergaard ridelejr får du en fantastisk 

hesteoplevelse, som du aldrig vil glemme. Der 

udover vi du få muligheden for at modtage 

undervisning af flere forskellige undervisere, 

der hver især har deres spids kompetencer i 

spring og/eller dressur.

På ridelejren kan du opleve: Ridning dagligt 

med seriøs undervisning både i spring og 

dressur, terrænridning i skove, underholdning 

hver aften, bål aften og natløb osv.

Kort sagt tilbyder vi en ride ferie ud over det 

sædvanlige, hvad enten du låner en af vores 

mange rideskoleheste eller om du selv har 

hest/pony med.

Tidspunkt

Uge 26: Mandag 28. juni-fredag 02. juli.

Uge 27: Mandag 5.-fredag 9. juli.

Uge 31: Mandag 2.-fredag 6. august.

Dagslejr: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-15.00, 

fredag fra kl. 8.00-14.00.

Der er mulighed for overnatning også.

Aldersgruppe

6-18 år.

Sted

Cedergaard Sportsrideklub

Esbjergvej 103

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Dagsridelejr 1.500 kr. pr. uge / m. overnatning 

2.500 kr. pr. uge.

Tilmelding

Senest den 25. juni via hjemmesiden 

www.cedergaard.dk

Eller kontakt tlf. 4095 6263 / 5188 5092.

Arrangør

Cedergaard Sportsrideklub

Anika Davidsen

Tlf. 5188 5092

Mail: tilmeld@cedergaard.dk 

http://www.cedergaard.dk


Ridning feriesjov
Ridning samt hestens røgt og pleje og meget 

meget mere. Vær med til en fantastisk uge 

med vores søde ponyer, hvor vi hygger os og 

du får en masse at vide om heste og ridning. 

Det er feriesjov på 1. klasse med en super 

instruktør i Kolding Rideklub.

Tidspunkt

Uge 26: Mandag den 28. juni-

fredag den 2. juli 

(begge dage inkl.).

Hold 1: Mandag-fredag kl. 8.00-12.00.

Hold 2: Mandag-fredag kl. 14.00-18.00.

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Kolding Rideklub

Bramdrupskovvej 40A

6000 Kolding

Deltagerbetaling

700 kr. pr. hold. Indbetales senest den 21. juni 

på 9277 4585847424 - Husk navn.

Tilmelding

Fra tirsdag den 8. juni fra kl. 10.00-fredag 

den 18. juni på tlf. 7552 2023. 

Ingen sms eller mails.

Betaling på 9277 4585847424 senest den 

21. juni. Husk navn.

Arrangør

Kolding Rideklub

Birgitte Munk

Tlf. 7552 2023

Mail: birgitte.munk@mail.dk 

Kolding Kommune
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Gå på opdagelse i din Verdensarv! 

Hvor mange skorstene er der i Brødre-
husets gård? Hvad forestiller skiltet for-
an ovnsætterens hus? Hvad er der i 
montren i udstillingen? og hvor gik 
grænsen? 

Gå på opdagelse i UNESCO-byen Christi-
ansfeld hvor du indendørs kan se udstil-
lingerne i Søstrehuset – og få en selfie 
med Christian d. 7. med hjem (entré fra 
18 år) og udendørs besøge de særlige 
steder i byen med vores tip en 13ér. Der 
er flere aktiviteter, der både er lærerige 

Museum Kolding | Nørregade 14 | 6070 Christiansfeld 

Gå på opdagelse i din Verdensarv! 

Hvor mange skorstene er der i Brødre-
husets gård? Hvad forestiller skiltet for-
an ovnsætterens hus? Hvad er der i 
montren i udstillingen? og hvor gik 
grænsen? 

Gå på opdagelse i UNESCO-byen Christi-
ansfeld hvor du indendørs kan se udstil-
lingerne i Søstrehuset – og få en selfie 
med Christian d. 7. med hjem (entré fra 
18 år) og udendørs besøge de særlige 
steder i byen med vores tip en 13ér. Der 
er flere aktiviteter, der både er lærerige 

Museum Kolding | Nørregade 14 | 6070 Christiansfeld 

Aktiv Fritid 
- en hjælp til børn

Det kan være svært at starte op til en ny fri-
tidsaktivitet efter sommerferien, for hvordan 
får man egentlig kontakt til fritidstilbuddet 
eller foreninger? Aktiv Fritid kan hjælpe dig 
godt i gang med den nye fritidsaktivitet. 

Aktiv Fritid kan tilbyde

•  Vejledning om fritidstilbud ud fra 
barnets interesser, lokale muligheder 
og vores kendskab til foreningerne.

•  At tage kontakten til foreningen, så 
opstarten bliver så tryg som mulig

•  Mulighed for at søge om støtte til 
kontingent og udstyr.

•  Vi samarbejder med Red Barnet 
og Dansk Røde Kors om en mulig 
følgeven /familieven 

Aktiv Fritid er en indsats under Fritid- 
og Idrætsafdelingen Kolding Kommune. 
Vi hjælper børn og unge mellem 6 og
18 år ud i foreningslivet.

For mere information kontakt os på 
telefon 79 79 22 66 eller mail:
aktivfritid@kolding.dk

Læs mere på 
www.kolding.dk/aktivfritid



Sommerbilledskole på Trapholt

På Sommerbilledskolen vil elever i alderen 7 - 

17 år udforske, udfordre, lege og eksperimen-

tere med billedkunsten ude og inde. 

I de dejlige omgivelser omkring Trappergaar-

den er der plads til kreative udfoldelser og 

højt til loftet eller himlen, når der skal tænkes 

nye og kunstneriske tanker. Trappergaardens 

værksteder ligger ved siden af Trapholt, som vi 

sikkert kommer til at besøge én af dagene. Vi 

går nok også en tur til fjorden med vores bil-

ledkunstgrej – den ligger lige om hjørnet!

Glæd dig til tre herlige dage foran staffeliet, 

ved tegnebordet, på græsplænen og i fanta-

siens og kreativitetens verden sammen med 

andre, der også er vild med kunst!

Tidspunkt

Uge 26: Den 28.-29.-30. juni (3 dage) 

Uge 31: Den 2.-3.-4. august (3 dage)

Hver dag kl. 9.00 - 14.00 

Man melder sig til én af ugerne.

Aldersgruppe

7-17 år.

Sted

Trappergaarden ved Trapholt, 

Æblehaven 23

6000 Kolding.

Deltagerbetaling

540 kr. pr. uge. inkl. materialer.

Tilmelding

Senest den 13. juni via Kulturskolen 

Koldings hjemmeside 

https://www.kulturskolenkolding.dk/

hvad-kan-du-ga-til/

Arrangør

Kulturskolen Kolding

Billedskoleafdelingen

Liv Grud Vestbjerg

Tlf. 2487 0301

Mail: livv@kolding.dk 
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Sommerferieaktiviteter for unge i Vamdrup

Kom og vær med til fede aktiviteter sammen 

med andre unge. Vi giver den gas på boldba-

nen, laver bål, tager på ture og hygger i Ung-

domsklubben. Du kan også selv komme med 

forslag til aktiviteter.

Tidspunkt

Fra uge 26 til og med uge 30.

Hver mandag og onsdag kl. 18.30-21.30.

Aldersgruppe

Unge fra 7. klasse til og med 18 år.

Sted

Ungdomsklubben Vamdrup

Herredsvej 45

6580 Vamdrup

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Ingen tilmelding.

Du møder bare op i Ungdomsklubben. 

Der vil være opslag om aktiviteterne på 

www.ungkolding.dk og på Facebook: 

UngKolding.dk

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på 

www.ungkolding.dk og på Facebook:

UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding

Michael Christensen

Tlf. 7979 7070

Mail: micc@kolding.dk 

http://www.ungkolding.dk
http://www.ungkolding.dk
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Sommerferieaktiviteter for Unge på Fabriksvej

Kom og vær med til fede aktiviteter sammen 

med andre unge. Vi giver den gas på boldba-

nen, laver bål, tager på ture og hygger i Ung-

domsklubben. Du kan også selv komme med 

forslag til aktiviteter.

Tidspunkt

Fra uge 26 til og med uge 30.

Hver tirsdag og torsdag kl. 18.30-21.30.

Aldersgruppe

Unge fra 7. klasse til og med 18 år.

Sted

Ungdomsklubben

Fabriksvej 22

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Ingen tilmelding.

Du møder bare op i Ungdomsklubben. 

Der vil være opslag om aktiviteterne på 

www.ungkolding.dk og på Facebook:

UngKolding.dk

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på 

www.ungkolding.dk og på Facebook:

UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding

Ahmad Nasser

Tlf. 2117 5063

Mail: ahna@kolding.dk 

http://www.ungkolding.dk
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Sommersjov i kajakken 

Du får en introduktion til vores kajakker.  

Der bliver ture på Kolding å og på fjorden. 

To daglige ture i kajak. Lidt træning på land. 

Masser af vandsjov sammen med resten af 

ungdommen i Kolding Kajakklub. 

Tidspunkt

Uge 31: Mandag den 2.-fredag den 6. august 

kl.  10.00-14.30.

Aldersgruppe

11-14 (15) år.

Sted

Kolding Kajakklub

Trindholmsgade 20 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

350 kr. 

Tilmelding

Senest den 1. juli på mail til 

peerpagaj@gmail.com 

Oplys navn, adresse, alder, tlf. samt erklære 

at du kan svømme 350 meter. 

Indbetal deltagerbetaling på MobilePay 

60955918

Arrangør

Kolding Kajakklub

Peer Christensen

Tlf. 6095 5918

Mail: peerpagaj@gmail.com
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Speedball 

- En slags stangtennis i konkurrenceform.

Dette spil med Ægyptisk oprindelse 

minder om stangtennis, men med 

mange fleretaktiske elementer.

Man kan spille 1-4 personer,  

for hold eller i familien.

Se regler og video af spillet på   

www.snoe.eu eller på 

Facebook ”Speedball – SNOE”

Tidspunkt

Onsdag og torsdag kl. 15.00-16.30 

i uge 26.

Aldersgruppe

fra 7 år til 99+.

Sted

Plænen foran Slotssøbadet

Hospitalsgade 6

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Ingen tilmelding bare mød op. 

Ketsjere og bolde er på pladsen.

Arrangør

SNOE - Speedball

Svend Noe Thomassen

Tlf. 3030 2463

Mail: svendnoe@hotmail.com 

http://www.snoe.eu
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Svøm i det blå med KSK

Er du også en kæmpe vandhund mellem 8 og 

17 år? Så skal du med ud os ud i den friske 

luft og svømme. Kolding svømmeklub afholder 

4-dages aktiviteter ved Rebæk strand, hvor 

vores dygtige instruktør vil lave en masse 

aktiviteter som byder på sjov, fællesskab og 

læring. Når vi skal lave aktiviteter er det altid 

med et fokus på at lære om vandet, hvordan 

man selv er i vandet og især trygheden og 

sikkerhed ved vandet, men læringen sker 

igennem sjov og leg! Vi vil have alle de red-

skaber som der skal bruges når vi skal have 

det sjovt sammen. Det I skal have med 

er tøj til at holde varmen når vi kommer op 

af vandet, håndklæde, badetøj som I kan 

have på under våddragten samt madpakke, 

snacks og drikkedunk. 

Håber at vi ses til sommer! 

Tidspunkt

Uge 26: Den 28. juni-1. juli.

For 8-11 årige: Mandag-torsdag fra kl. 10-13

For 12-17 årige: Mandag-torsdag fra kl. 14-17

Uge 27: Den 5.-8. juli.

For 8-11 årige: Tirsdag-fredag fra kl. 10-13

For 12-17 årige: Tirsdag-fredag fra kl. 14-17

Uge 31: Den 2.-5. august.

For 8-11 årige: Mandag-torsdag fra kl. 10-13

For 12-17 årige: Mandag-torsdag fra kl. 14-17

Aldersgruppe

8-17 år.

Sted

Rebæk strand

Stranden 64 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

500 kr. for 4 dage.

Tilmelding

På vores hjemmeside www.koldingsk.dk

Under svømmeskole og derefter event og 

vælg ”Sommerferie aktivitet” med den rigtige 

alders gruppe. 

Bemærkninger

Husk at tage praktisk og varmt tøj, håndklæde, 

drikkelse, madpakke og det gode smil med.

Arrangør

Milla Bauer 

Tlf. 40131722

Mail: milla@koldingsk.dk

 

http://www.koldingsk.dk


Teater & dansecamp

Kom og oplev spændingen ved at sætte show 

op med både dans og teater på kun én uge! 

Vi vil teste alle jeres skøre og sjove idéer af, 

lære en dansekoreografi og sætte det sam-

men til en lille forestilling. Alt sammen i de 

fedeste teatermagiske rammer på Kolding 

Egnsteater. 

Sidst på ugen spiller vi stykket for venner 

og familie.

Alle kan være med uanset niveau. 

Vi håber, at du har lyst til at komme og få 

den fedeste uge i sommerferien!

Tidspunkt

Uge 26: Den 28. juni-2. juli, mandag-torsdag 

kl. 10-15, fredag kl. 10-16.

Uge 27: Den 5.-9. juli, mandag-torsdag 

kl. 10-16, fredag kl. 10-17.

Aldersgruppe

Uge 26: 3.-5. klasse.

Uge 27: 6.-8. klasse.

Sted

Kolding Egnsteater

Fredericiagade 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. inkl. frokost og camp t-shirt.

Tilmelding

Uge 26: Senest den 21. juni.

Uge 27: Senest den 28. juni.

www.teaterskole.dk

Bemærkninger

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun 

huske drikkedunk, evt. snacks og tøj du kan 

bevæge dig.

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Betalingen refunderes ved aflysning grundet 

Covid-19.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia & Michael

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 

Kolding Kommune
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Teatercamp
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Kom og oplev spændingen ved at sætte en 

forestilling op fra start til slut på kun én uge! 

Vi skal grine, lave fede dramaøvelser og sætte 

vores helt eget stykke op. Et stykke hvor jeres 

idéer bliver sat i spil. Alt sammen i de fedeste 

teatermagiske rammer på Kolding Egnsteater. 

Sidst på ugen spiller vi stykket for venner og 

familie.

Alle kan være med uanset niveau. 

Vi håber, at du har lyst til at komme og få den 

fedeste uge i sommerferien!

Tidspunkt

Uge 30, 6.-8. klasse: Den 26.-30. juli, 

mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-17.

Uge 31, 3.-5. klasse: Den 2.-6. august, 

mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-16.

Uge 31, 9. klasse-17 år: Den 2.-6. august, 

mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-17.

Aldersgruppe

Uge 30: 6.-8. klasse.

Uge 31: 3.-5. klasse.

Uge 31: 9. klasse-17 år.

Sted

Kolding Egnsteater

Fredericiagade 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

6.-8. klasse: 995 kr. inkl. frokost 

og camp t-shirt.

3.-5. klasse: 995 kr. inkl. frokost 

og camp t-shirt.

9. klasse-17 år: 1.095 kr. inkl. frokost 

og camp t-shirt.

Tilmelding

Uge 30: Senest den 19. juli.

Uge 31: senest den 26. juli.

www.teaterskole.dk

Bemærkninger

Du får frokost hver dag. Du skal derfor 

kun huske drikkedunk, evt. snacks og tøj 

du kan bevæge dig.

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Betalingen refunderes ved aflysning 

grundet Covid-19.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia & Louise & Michael

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk

http://www.teaterskole.dk


Teatercamp
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Kom med, når vi skal ud i solen for at lege, 

spille teater og have det super sjovt! 

I fem dage skal vi vække sjove karakterer 

til live, lege med kostumer og spille et lille 

teaterstykke. 

Teaterstykket viser vi for jeres forældre om 

fredagen.

Tidspunkt

Uge 31: Den 2.-6. august.

Hver dag kl. 10-15.

Aldersgruppe

1.-2. klasse.

Sted

Geografisk Have & 

Bygning 5

Lokale 2D

Skolegade 2D

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. inkl. frokost og camp t-shirt.

Tilmelding

Senest den 26. juli på 

www.teaterskole.dk

Bemærkninger

Du får frokost hver dag. Du skal derfor 

kun huske drikkedunk, evt. snacks og tøj 

du kan bevæge dig.

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Betalingen refunderes ved aflysning grundet 

Covid-19.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia & Andrea

Tlf. 91891861

Mail: post@teaterskole.dk 

http://www.teaterskole.dk


Teatercamp | Det kolde bord

Fra koldt bord til forestilling på én uge.

En intens uge, hvor vi som troup spiller og im-

proviserer os frem til et manuskript påvirket af 

skæve benspænd, klare rammer og tidspres.

Det er quick’n dirty, råt og intenst. Et spil 

hvor du ikke får tid til at kigge dig tilbage, 

men blot må stole på din intuition.

Da vi er et lille hold, vil der være mulighed 

for at arbejde i dybden med dit personlige 

karakterarbejde. 

En læring der vil styrke dig markant som 

skuespiller.

Forestillingen opføres for venner og familie 

fredag.

Tidspunkt

Uge 26: Den 28. juni-2. juli.

Mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-17.

Aldersgruppe

9. klasse-20 år.

Sted

Kolding Egnsteater

Fredericiagade 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

1495 kr.

Tilmelding

Senest den 21. juni på 

www.teaterskole.dk

Bemærkninger

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun 

huske drikkedunk, evt. snacks og tøj du kan 

bevæge dig.

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Betalingen refunderes ved aflysning grundet 

Covid-19.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia & Marco

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 
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Tennis Sommerskole i Kolding Tennis Klub

Tennisskole for begyndere og øvede. Tennis 

på en legende måde, alders- og niveau-

tilpasset. Alle børn får en t-shirt, drikkedunk 

og der bliver serveret frugt i løbet af dagen. 

Derudover mulighed for at vinde præmier. 

Der vil løbende komme informationer på 

vores Facebookside - så følg med på 

Kolding Tennis Klub. 

Medbring: sportstøj, inden- og udendørs-

sko og madpakke.

Tidspunkt

Uge 31: Den 2. august-5. august .

Hver dag fra kl. 9.00-14.30.

Morgenpasning alle dage fra kl. 7.30.

Aldersgruppe

6-15 år.

Sted

Kolding Ketcher Center

Bramdrupskovvej 30

6000 Kolding

Deltagerbetaling

350 kr. ekskl. ketcher.  

475 kr. inkl. ketcher.

Tilmelding

Senest den 20. juni 2021 via mail til: 

darel@koldingtennis.dk

Arrangør

Kolding Tennis Klub

Darel Travancic

Tlf. 2256 2004

Mail: darel@koldingtennis.dk 
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Efterårsferien - 18.-24. oktober

Cirkusskole for børn og unge

Cirkusskole med Cirkusprinsesse Katja Enoch 

fra det tidligere Cirkus Dannebrog. Har du lyst 

til at være cirkusartist i en uges tid, så kan du 

her lære at jonglerer med f.eks. kegler, bolde, 

ringe, devil sticks (jongler med en pind mellem 

2 andre pinde) lære at spinde med tallerkener 

og øve i akrobatik med f.eks., hulahopringe, 

pyramide og i trapez. 

Du lærer forskellige færdigheder i løbet af 

ugen og fredag sluttes af med en lille cirkus-

forestilling. For dem du gerne vil invitere og 

som forsamlingsforbuddet tillader.

Tidspunkt

Mandag den 18.-onsdag den 20. oktober.

Hver dag kl. 9.00-14.30.

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Brændkjærskolen

Pigegymnastiksalen 

Brændkjærgade 92

6000 Kolding

Deltagerbetaling

760 kr. 

Tilmelding

Senest den 1. oktober på 

www.fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580.

Tilmelding skal ske i barnets navn. Skostørrel-

sen skrives i beskedfeltet i tilmeldingsforløbet 

sammen med navnet på en forælder.

Husk at tilmelde i god tid. For sen tilmelding 

betyder måske, at holdet må aflyses pga. for 

få tilmeldinger.

Bemærkninger

HUSK! Praktisk tøj du kan bevæge dig i, 

samt mad, drikke og frugt til hver dag. 

Til cirkusforestillingen vil det være godt, 

hvis du har sorte leggins med.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Christian, Helle eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 
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SOMMERFERIE UGE 25 UGE 26 UGE 27 UGE 28 UGE 29 UGE 30 UGE 31  

Allingham dancecamp       man-fre 

Atletikskole       man-fre 

Badminton sommerskole KBK       man-fre 

Badmintonskole BBK   man-ons  

Balletskole for børn og unge  man-fre     man-fre 

Bandskole - Sommerrock       man-fre 

Beachvolley camp    man-ons    man-ons 

Birgit Husted dancecamp  man-fre     

Book camp - Kolding Bibliotek  man-fre      

Cirkusskole  man-fre     man-fre

Dancecamp - E. og B. Jensen  man-tors      

Dramacamp   man-fre    man-fre 

Fiskeri for børn og unge lør lør lør     

Floorball sommercamp       man-ons 

JUMP’IT SommerCamp  man-fre man-fre   man-fre man-fre 

Kegler      man-fre 

KIF - Fodboldskole  tirs-fre      

KIF - Fodboldskole, Dalby  tirs-fre      

Kunstskole FOF  man-fre     man-fre 

Leg og bold i Lyshøjhallen  man-fre     man-fre 

Livet i bevægelse  man-fre man-fre man-fre man-fre man-fre 

MAKværk       man-fre 

Musicalcamp   man-fre     

Ridelejr Cedergaard Rideklub  man-fre man-fre    man-fre 

Ridning/Feriesjov til hest  man-fre      

Sommerbilledskole Kulturskolen  man-ons     man-ons 

Sommerferieaktiviteter Kolding  tirs/tors tirs/tors tirs/tors tirs/tors tirs/tors tirs/tors 

Sommerferieaktiviteter Vamdrup  man/ons man/ons man/ons man/ons man/ons man/ons

Sommersjov i kajakken       man-fre  

Speedball  ons-tors      

Svømning i det fri  man-tors tirs-fre    man-tors 

Svømning og boldspil Vamdrup  man-fre      

Teater og dansecamp  man-fre man-fre     

Teatercamp  man-fre    man-fre man-fre 

Tennisskole i KTKl       man-tors 

Sejlerskole   man-fre     

Taekwondo  man-ons     

EFTERÅRSFERIE - UGE 42

Cirkusskole   Mandag-onsdag         Livet i bevægelse   Mandag-fredag
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Hvad kan 
du gå til?
Har du brug for ny inspiration til, 
hvad du kan gå til?

Så ta’ et kig i vores Foreningsportal. 
Her kan du både søge på aktiviteter 
eller se, hvad der findes af tilbud i 
forskellige områder i kommunen.

Scan koden og se de mange tilbud!

Eller læs mere på:
foreningsportalen-kolding.kmd.dk/

Brug for 
oplevelser?
 

Se mere på: www.oplevkolding.dk

http://www.oplevkolding.dk
https://foreningsportalen-kolding.kmd.dk/


Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 
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Fritidsrådet, der står bag 
ferieaktiviteterne, ønsker 
alle rigtig god fornøjelse
og god sommer!

Find flere oplevelser på 

oplevkolding.dk

NICOLAI 
FOR BØRN  
I  LEGE-
PARKEN

DROP-IN WORKSHOPS
I SKOLERNES SOMMER-
FERIE
ONSDAG TIL LØRDAG 
KL. 10 – 15

 Uge 26 – 31

Aktiviteterne er gratis
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Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

Fritid og Idræt

Ågade 27

6000 Kolding

kolding.dk
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