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Aktiv fiskeri i sommerferien

Fang en fisk i Marielundssøen og få gode 

råd og vejledning af juniorlederne i Kolding 

Sportsfiskerforening. I Marielundssøen er 

der rigtig gode muligheder for at få en fisk 

på krogen, så pak fiskegrejet og kom og mød 

os på parkeringspladsen ved naturskolen. 

Tilmelding foregår ved søen på dagen. 

Tilmeldingen gælder også som gratis fiskekort 

til Harte-Donssøerne i juli-august-september 

2021, samt til de første 2 junior klubaftener i 

efteråret. Arrangementet er for børn og unge 

under 18 år. 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.

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 Sportsfisker-

forbund på vores hjemmeside:

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

25. juni, 2. juli og 9. juli.

Kl. 10.00-15.00.

Aldersgruppe

Fra 4-5 år til og med 17 år.

Sted

Marielundsøen

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Ingen tilmelding.

Marielundsøen ved Naturskolen

Arrangør

Kolding Sportsfiskerforening

Torben Lindholst

Tlf. 4232 5185

Mail: t.lindholst@mail.dk 
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Analog foto - leg med billeder på film i mørkekammeret

På kulturskolen kan du tage på en tidsrejse og 

prøve at tage billeder på film, fremkalde dem 

og lave forstørrelser i mørkekammeret.

Vi skal lære at bruge kameraet, så vi kan tage 

nogle flotte, skæve (og sikkert skøre) billeder 

på gamle kameraer, hvor vi først ser billederne, 

når vi fremkalder filmene i mørkekammeret. 

Her skal vi også lave papirbilleder, hvor vi 

forstørrer vores negativer, laver udsnit, toner 

billederne og meget andet.

Vi runder dagene af med en lille fernisering, 

hvor vi udstiller vores bedste billeder.

Vi ses i mørket!!

Bemærkninger

Vi skal ud at tage billeder den første dag, 

tag praktisk tøj på (efter vejret).

Deltagerantal

Der kan max. være fire deltagere på holdet.

Tidspunkt

Uge 26: 27.-30. juni.

Mandag kl. 10-14.

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-13.

Aldersgruppe

12-16 (±).

Sted

Kulturskolen Kolding

Riis Toft 12a

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Kr. 1.095,- for hele perioden.

Tilmelding

Senest den 13. juni via hjemmesiden: 

kulturskolenkolding.dk

Arrangør

Kulturskolen Kolding

Kulturskolens sekretariat

Tlf. 7979 1050

Mail: kulturskolen@kolding.dk

http://kulturskolenkolding.dk
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Ansigtsmaleskole

En hyggelig og lærerig uge, hvor du lærer, 

hvordan du kan laver ansigtsmaling. Du få i 

løbet af ugen introduktion til ansigtsmaling og 

lærer teknikker til at male forskellige motiver 

med den professionelle ansigtsmaler Victoria 

Dalgaard fra Happyface. Der bliver kun brugt 

maling, som er af god kvalitet, allergivenlig (fri 

for parfume, parabener & vegansk) og bereg-

net til at blive brugt i ansigtet.

Fredagen bruges på, at du og de andre på 

holdet mailer hinanden og slutter af med en 

lille fremvisning af de flotte ansigtsmalerier, for 

dem du gerne vil invitere. 

Tidspunkt

Uge 26:  27. juni-1. juli.

Uge 31:  1.-5. august.

Uge 42:  17.-21. oktober.

Dagligt kl. 9.00-11.4 

Aldersgruppe

9-17 år.

Sted

Idrætsbygningen

Brostrædet 3A - 2. sal

Bevægelseslokalet 2

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Pr. uge kr. 930 inkl. et ansigtsmalingssæt 

med 12 farver, 3 pensler og 2 svampe

Tilmelding

Senest 7. juni - Hvis datoen er passeret, 

prøv alligevel om der er åben for tilmelding.

På www.fofsydjylland.dk under ferie-

aktiviteter eller tlf. 7930 8580

Bemærkninger

Det anbefales at du har tøj på, som må blive 

snavset. Husk at medbringe mad, drikke og 

frugt hver dag. Ugen sluttes af med en afslut-

ning for dem du gerne vil invitere. 

Hvis cirkusskolen bliver startet, vil fredag for-

middag blive brugt på, at du kan imponere 

med din ansigtsmalingsviden, ved at male 

cirkusskoles deltagerne. På den måde, kan du 

være med til at dekorer og forvandle cirkus-

skolens børn til deres numre. Desuden maler 

du og de andre børn også hinanden. Når alle 

børn og uge er blevet flotte, indgår både an-

sigtsmaleskolen og cirkusskolens børn 

i cirkusforestillingen.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Helle, Christian eller Ena

Tlf. 79308580

Mail: info@fofsydjylland.dk 

http://fofsydjylland.dk
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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!

Atletikskolen foregår på det splinternye atle-

tikstadion i Seest Idrætspark. Den nye bane 

stod færdig i 2021 og i år bliver første gang at 

Atletikskolen bliver afholdt på den nye bane. 

Så hvis du er klar til, at være med til at indvie 

det nye stadion er dette din chance.

Tidspunkt

Uge 31: Mandag den 1.-fredag den 5. august.

Mandag kl. 9.00-13.30, tirsdag-fredag 

kl. 9.30-13.30.

Aldersgruppe

1-9. klasse.

Sted

Seest Idrætspark

Holbergsvej 50

6000 Kolding

Deltagerbetaling

400 kr. for hele ugen.

Tilmelding

Senest søndag den 12. juni på

koldingkfumatletik.dk

Bemærkninger

Alle børn modtager, ved rettidig tilmelding, en 

t-shirt. Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen 

kan der ikke garenteres 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

koldingkfumatletik.dk.

Arrangør

Kolding KFUM Atletik & Motion

Søren Nørgaard

Tlf. 2947 2822

Mail: soerennorgaard@gmail.com

http://koldingkfumatletik.dk
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Aqua-Camp

Er du mellem 7-12 år - vild med vand og 

har du lyst til 5 dage fyldt med sjove akti-

viteter i svømmehallen og på land?

Så skal du deltage på Aqua-campen. 

Her kan du lære at svømme eller blive 

endnu bedre til det. Samtidig vil du også 

prøve livredning og vandpolo.

Tidspunkt

Uge 26: 

Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli.

Uge 31: 

Mandag den 1.-fredag den 5. august.

Hver dag kl. 9.00-14.00.

Aldersgruppe

7-12 år.

Sted

Marielundskolen

Fynsvej 51

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Deltagergebyr pr. uge: 800 kr.

Tilmelding

Senest 1. Juni via hjemmesiden

Tilmelding på Kolding Svømmeklubs 

hjemmeside koldingsk.dk

Herefter under svømmeskole og event. 

Vælg herefter Aqua-Camp

Bemærkninger

Badetøj, 2 håndklæder, badesandaler 

og evt. badekåbe.

Ved tilmelding fås t-shirt, svømmebriller 

og drikkedunk.

Derudover vil alle deltagere få drikkevarer 

og frugt i løbet af ugen.

Deltageren skal selv medbringe frokost.

Arrangør

Kolding Svømmeklub

Anna-Lise Larsen

Tlf. 2143 9601

Mail: annalise_larsen@hotmail.com 

http://koldingsk.dk
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Badminton sommerskole i Kolding Badminton Klub

Kolding Badmintonklub vil gerne invitere til 

tre dages badminton sommerskole, hvor 

vores uddannede trænere står klar med 

masser af lege og øvelser. Vi har en ketcher, 

du kan låne alle dagene, men du må også 

gerne medbringe din egen.

Du skal selv medbringe indendørssko, 

drikkedunk og træningstøj. Vi byder på et 

stykke frugt hver dag, men tag selv en stor 

madpakke med.

Tidspunkt

Hold 1: Den 1.-3. August - For dig, der ikke 

går til badminton, men som gerne vil prøve.

Mandag og tirsdag kl. 9-15, onsdag kl 9.00-

11.30.

Hold 2: Den 3.-5. August - For dig, der er 

medlem i en badmintonklub og har gået til 

badminton i ca. ét år.

Onsdag kl. 12.00-15.00, torsdag og fredag 

kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

8-12 år.

Sted

Bramdrupskovvej 30

Deltagerbetaling

350 kr. pr. hold inkl. frugt.

Tilmelding

Senest den 31. juli 2022 via mail til:

ungdom@koldingbk.dk

Bemærkninger

Holdet bliver fyldt op i den rækkefølge, vi 

modtager tilmeldningerne. Vi lukker for 

tilmeldingen, 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
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Balletskole

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 

ballettens gode træning og cellerciserens 

skånsomme effekt i både led og muskler 

samtidig med at du får en bedre balance. 

Du vil få lært en masse gode øvelser og 

bevægelser, som du kan vise frem når ugen 

sluttes af med lille balletopvisning, for dem, 

du gerne vil invitere.

Tidspunkt

Uge 26: 27. juni-1. juli,

dagligt kl. 9.00-12.15

Uge 31: 1.-5. august, 

dagligt kl. 9.00-12.15

Aldersgruppe

6-13 år.

Sted

Idrætsbygningen

Brostrædet 3A - 2. sal, 

Bevægelseslokalet 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Pr. uge kr. 995 inkl. et par børneballetsko 

og en dragt. (Har du sko og dragt kr. 760).

Tilmelding

Senest 7. juni - Hvis datoen er passeret, prøv 

alligevel om der er åben for tilmelding på

fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580.

Bemærkninger

Husk at have løst tøj på eller med. 

Medbring mad, drikke og frugt til hver dag.

Ugen sluttes af med lille opvisning om freda-

gen, hvor forældre, venner, bedsteforældre er 

velkommen. Startes Mavedansskolen afholdes 

opvisningen sammen med mavedanserne.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Helle, Christian eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk

http://fofsydjylland.dk
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Bandskole - Sommerrock på Kulturskolen

Brug den sidste uge af sommerferien til at 

spille i band på Kulturskolen sammen med 

andre børn, der elsker musik, og gerne vil spil-

le sammen.

Vi mødes tre timer hver dag i uge 31 og øver 

os sammen på at spille numrene. Vi spiller 

pop- og rock-numre, som du kender, og er der 

nogen, der har lyst til, at vi spiller vores egne 

sange, eller laver en rap, får vi også tid til det. 

Vi afslutter med en lille koncert om torsdagen 

kl. 19.30, hvor dine forældre og kammerater 

er meget velkomne til at hører resultatet af 

dine anstrengelser 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.

Tidspunkt

Uge 31: 1.-4. august.

Kl. 09.00-12.00: Hold 1 & 2 (mandag-torsdag)

Kl. 13.00-16.00: Hold 3 & 4 (mandag-torsdag)

Torsdag: 18.00: Alle møder ind til generalprøve

19.30-20.30: Koncert

Aldersgruppe

3.-9. klasse.

Sted

Kulturskolen Kolding

Riis Toft 12A

6000 Kolding

Deltagerbetaling

450 kr. for 4 dages undervisning + koncert.

Tilmelding

Tilmelding senest den 13. juni 2022 via

kulturskolenkolding.dk

Arrangør

Kulturskolen Kolding

Kulturskolens Sekretariat

Tlf. 7979 1050

Mail: kulturskolen@kolding.dk 

http://kulturskolenkolding.dk
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Beachvolley camp

10-16 årige inviteres til summer camps i 

beachvolley 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 

udfordrende for alle. 

Sportens slag og bevægelser vil blive 

introduceret gennem øvelser, spil og leg.

Både begyndere og øvede er velkommen.

Tidspunkt

Uge 27: Camp I - den 4.-6. juli.

Uge 31: Camp II - den 1.-3. 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

400 kr. pr. camp.

Tilmelding

Camp I: Senest 20. juni. 

Camp II: Senest 22. juli.

På klubbens hjemmeside:

koldingbeachvolley.dk

Arrangør

Kolding Beachvolley

Jane Bech Mathiesen

Tlf. 5190 3143

Mail: jane14_98@yahoo.com 

http://koldingbeachvolley.dk


Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

13

Ferieaktiviteter 2022

Birgit Husted - Summer Dance Camp, 11-17 år

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, moderne 

ballet, Hip Hop og latin.

Tidspunkt

Uge 26: Den 27. juni -1. juli.

Hver dag fra 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

Fra den 13. maj til 10. juni på

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 

http://husteddans.dk
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Birgit Husted - Summer Dance Camp, 6-10 år

Velkommen til Summer 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, Streetdance, 

Hip Hop, Vild med dans og Boogie.

Tidspunkt

Uge 26: Den 27 juni-1 juli.

Hver dag fra 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

Fra 13. maj til 10. juni på 

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 

http://husteddans.dk
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Cirkusskole 

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 cirkusforestilling, for dem du 

gerne vil invitere.

Tidspunkt

Uge 26:  27. juni-1. juli.

Uge 31:  1.-5. august.

Uge 42:  17.-21. oktober.

Dagligt kl. 9.00-14.30.  

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Idrætsbygningen

Brostrædet 3A - 2. sal

Bevægelseslokalet 2 

6000 Kolding 

Deltagerbetaling

Pr. uge kr. 1.169.

Tilmelding

Senest 7. juni - Hvis datoen er passeret, prøv 

alligevel om der er åben for tilmelding på

fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580.

Bemærkninger

Det anbefales at du har løst siddende tøj på. 

Husk at medbringe mad, drikke og frugt hver 

dag. Til cirkusforestillingen vil det være godt, 

hvis du har sorte leggins med. Ugen afsluttes 

med en lille cirkusforestilling, for dem du gerne 

vil invitere. 

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Helle, Christian eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 

http://fofsydjylland.dk


Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

16

Ferieaktiviteter 2022

Dance Camp hos Elin & Børge Jensen Dans

Kom og få 4 dages danseundervisning i Hip 

Hop, Street Jazz, Showdance, Modern Dance, 

og meget andet. Du bliver undervist af erfarne 

danseinstruktører, som ser frem til at give dig 

en lærerig uge med en masse spændende 

oplevelser. Dance Camp er for alle, begyndere 

som øvede, vi ”kridter” skoene” og gir’ den 

gas sammen!

Tidspunkt

Uge 26: 

Mandag den 27.-torsdag den 30. juni.

Alle dage fra kl. 9.00-15.00 (det er muligt 

at møde fra kl. 8.00 efter aftale med Elin) 

med afsluttende opvisning torsdag den 

1. juli kl. 15.30.

Aldersgruppe

Alle piger og drenge fra 7 år og opefter.

Sted

Stejlbjergvej 1,1, 6000 kolding

Deltagerbetaling

kr. 995,-.

Tilmelding

Senest 1. juni på elindans.dk fra den 13. maj.

Arrangør

Elin & Børge Jensen Dans

Elin Jensen

Tlf. 7552 3722

Mail: elin@elindans.dk 

http://elindans.dk
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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 teater-

folk og dem, der været igang længe.

Kom og vær med! Du går helt sikkert 

hjem med nye, gode oplevelser!

Tidspunkt

Uge 31: Mandag den 1.-fredag 5. august.

Hver dag kl. 10.00-16.00.

Aldersgruppe

6.-8. klasse.

Sted

Teaterskolen Dorothea

Bygning 5 i Nicolai

Skolegade 2D 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

945 kr. inkl. camp t-shirt.

Tilmelding

Senest den 18. juli på

teaterskole.dk

Bemærkninger

Frokostordning kan tilkøbes ved tilmelding. 

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia og Marco

Tlf. 9189 1861 

Mail: post@teaterskole.dk 

http://teaterskole.dk
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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 26: 

Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli.

Hver dag kl. 10.00-15.00.

Uge 27: Mandag den 4.-fredag den 8. juli.

Hver dag kl. 10.00-15.00.

Aldersgruppe

3.-5. klasse.

Sted

Teaterskolen Dorothea

Bygning 5 i Nicolai

Skolegade 2D 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

945 kr. inkl. camp t-shirt

Tilmelding

Senest den 13. juni på

teaterskole.dk

Bemærkninger

Frokostordning kan tilkøbes ved tilmelding. 

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia og Marco

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 

http://teaterskole.dk
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Efterårs Bowling Camp

Kom og se hvordan det er at gå til bowling, 

mød nogle af Danmarks bedste bowlere 

og prøv at kaste en skrue-kugle. Bowling 

er for alle, uanset køn og alder. Kom ud og 

få tre fantastiske dage med sjove øvelser, 

hygge og sjov med andre spillere. 

Frokost er inkluderet i prisen. 

Ha’ tøj på som du kan bevæge dig i.

Tidspunkt

Uge 42: 19.-21. oktober

kl. 8.00-14.00.

Aldersgruppe

6-17 år.

Sted

Sydbank Arena

Ambolten 2-6

6000 Kolding

Deltagerbetaling

300 kr. for de tre dage.

Tilmelding

Senest den 5. oktober.

Send en mail til Hannah på:

kom.bredde@bktrekanten.dk

Arrangør

BK Trekanten

Hannah Buchwald

Tlf. 2814 1153

Mail: kom.bredde@bktrekanten.dk
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Floorball Camp

3 dage fyldt med sjov, floorball og fælles-

skab!

Kolding Grizzlies gentager succesen, 

og inviterer alle drenge og piger i alderen 

8-13 år til camp i uge 42.

Vi garanterer sjove dage fyldt med fællesskab, 

hygge og udvikling! Udover en masse floorball, 

sker der også andre sjove og spændende 

aktiviteter på floorballcampen.

Tidspunkt

Uge 42: Den 17.-19. oktober.

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

8-13 år.

Sted

Pulzion

Peter Tofts Vej 21

6000 Kolding

Deltagerbetaling

650 kr. inkl. en t-shirt, shorts og drikke-

dunk samt frokost og frugt hver dag.

Tilmelding

Senest den 30. september på DGI’s 

hjemmside:

Bemærkninger

Husk ved tilmelding at skrive alder,

samt størrelse på t-shirt og shorts. 

Arrangør

Kolding Grizzlies

Linda Berg Johansen

Tlf. 2763 8960

Mail: linda@ojconsulting.dk
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JUMP’IT Sommercamp 
– Sjov og aktiv sommerferieaktivitet!

JUMP’IT SommerCamp er proppet med en 

masse sjove og udfordrende aktiviteter og 

konkurrencer - som afholdes i den 2.800 kvm 

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 27. juni-1. juli.

Uge 27: Den 4.-8. juli.

Uge 30: Den 25.-29. juli.

Uge 31: Den 1.-5. august.

Hver dag kl. 9.00-15.00. 

Der vil være opsyn fra kl. 8.30 hver dag. 

Aldersgruppe

6-16 år. 

Sted

JUMP’IT 

Kolding Trampolinpark 

C.F. Tietgensvej 10 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. (mandag-torsdag)

1.120 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

Man kan tilmelde sig online på 

jump-it.dk/sommercamp 

Arrangør

Jump-it

Peter Martens

Tlf. 9394 8282

Mail: pm@jump-it.dk

http://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 Kegle-

klubben Skjold.

Tidspunkt

Uge 31: Den 1.-5. august.

Hver dag kl. 10-14.

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Idrætsbygningen

Kegleklubben Skjold

Brostræde 3-5 i kælderen

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Senest 25 juli til Erik Bjørn 

på SMS 4040 3084 

Arrangør

Kegleklubben Skjold

Erik Wind Petersen

Tlf. 6165 2649

Mail: Formand@kegleklubbenskjold.dk 
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Keramik

En hyggelig og lærerig uge, hvor alle børn kan 

prøve at lave keramik. Vi vil arbejde med pla-

deteknik, modellering og bruge gipsforme til at 

fremstille keramikken i. Vi lader os inspirere af 

tidens trend og laver hovedsageligt brugs-

keramik. Der arbejdes i stentøjsler, der tåler at 

stå såvel ude som inde. Tingene kan glaseres 

og med glasurer, der er fødevaregodkendte. 

Så har du længe drømt om at lave keramik, så 

meld dig til kurset, så vil underviseren guide 

dig rundt i keramikkens verden. Det bliver en 

uge i keramikkens tegn, hvor kunstneren får 

lov til at udfolde sig til brugskunst på sit eget 

niveau Ugen afsluttes med en lille fernisering, 

for dem du gerne vil invitere.

Tidspunkt

Uge 26: 27. juni-1. juli.

Dagligt kl. 9.00-12.00.

Aldersgruppe

6-16 år.

Sted

KUC

Keramiklokalet, 1. sal til højre

Ågade 27

6000 Kolding

Deltagerbetaling

1.040 inkl. materialer              

Tilmelding

Senest 7. juni - Hvis datoen er passeret, prøv 

alligevel om der er åben for tilmelding på

fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter,

eller tlf. 7930 8580.

Bemærkninger

Husk praktisk tøj der må blive beskidt. 

Mad, drikke og frugt til hver dag.

Ugen sluttes af med lille fernisering om 

fredagen, hvor forældre, venner, bedste-

forældre er velkommen!

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Helle, Christian eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk

http://fofsydjylland.dk
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Kolding Padel Club Summercamp 

Velkommen til Padel Club Kolding´s Summer-

camp. Her kan du prøve kræfter med den 

hurtig voksende sportsgren, som er ved at 

indtage Danmark. Der vil både være plads til 

masser af padeltræning samt øvrige hyggelige 

aktiviteter. Vi sørger for nogle gode rammer. 

Der vil fokus på at lære padel, lave øvrige 

aktiviteter og masser af hygge.

Tidspunkt

Uge 26: Den 27.-30. juni.

Hver dag kl. 9.00-14.30.

Aldersgruppe

10-15 årige.

Sted

C. F. Tietgens Vej 10

6000 Kolding

Deltagerbetaling

795 kr. inkl. t-shirt og frugt samt lån af udstyr.

Tilmelding

Senest den 10. juni på mail:

kolding@padelclub.dk

Arrangør

Kolding Padel Club

Anders Oechsler 
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Kom og prøv Taekwondo

Nu har du mulighed for at blive introduceret til 

Taekwondoens verden. 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 flyven-

de. I vil prøve nogle af alle de spark som man 

forbinder med Taekwondo. Om tirsdagen vil 

vi arbejde med selvforsvar og kamp. Selvfor-

svarsdelen vil tage udgangspunkt i forskellige 

angreb og give jer en viden om, hvordan man 

bedst agerer i sådanne situationer. Senere på 

dagen vil vi prøve kræfter med kamp-delen. Vi 

vil prøve forskellige angrebs- og forsvarskom-

binationer og slutte af med lidt sparring to og 

to. Om onsdagen vil vi arbejde med håndtek-

nikker. Vi vil starte basalt og arbejde os videre 

op til lidt mere avancerede teknikker, for deref-

ter at forsøge os med gennembrydning (alle vil 

have mulighed for at slå eller sparke et stykke 

træ over, under vejledning af instruktøren). 

Tidspunkt

Uge 26: Mandag den 27.-onsdag den 29. juni.

Hver dag fra 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 én dag for 175 kr., eller 

tilmeld dig alle tre dage for 350 kr.

Tilmelding

Senest den 26. juni på 

silla.dk/event/sommerferieaktivitet2022

Bemærkninger

Prisen er inkl. let frugt og drikkevarer.

Der er maksimalt plads til 24 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 

http://silla.dk/event/sommerferieaktivitet2022
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Kunstskole

En hyggelig og lærerig uge, hvor alle børn, 

der er vilde med at male, 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 form-

givningsopgave, så den rumlige billedkunst 

sættes i spil. Der afprøves mange forskellige 

teknikker både med maling, farver og blyant, 

og meget, meget mere. Der er bundne opga-

ver, men også plads og mulighed for fordybel-

se 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.

Tidspunkt

Uge 26: 27. juni -1. juli

kl. 9.00-11.45 eller 12.15-15.00.

Uge 31: 1.-5. august kl. 9.00-12.15

Aldersgruppe

6-16 år.

Sted

Idrætsbygningen 

Brostrædet 3A - 3. sal

Kunstlokalet

6000 Kolding 

Deltagerbetaling

Uge 26: kr.  960 inkl. materialer.

Uge 31: kr. 1.070 inkl. materialer.

Tilmelding

Senest 7. juni - Hvis datoen er passeret, prøv 

alligevel om der er åben for tilmelding på

fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580 

Bemærkninger

Husk praktisk tøj der må blive beskidt. 

Mad, drikke og frugt til hver dag.

Ugen sluttes af med lille fernisering om 

fredagen, hvor forældre, venner, bedste-

forældre er velkommen!

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Helle, Christian eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 

http://fofsydjylland.dk
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Leg og boldspil

Diverse sportsaktiviteter i hallen 

- badminton, håndbold osv.

Udeaktiviteter kan også forekomme.

Tidspunkt

Uge 26: Fra den 27. juni-1. juli.

Uge 31: Fra den 1.-5. august.

Hver dag kl. 10.00-15.00.

Aldersgruppe

9 -13 år.

Sted

Lyshøjhallen

Lyshøj Alle 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

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

Tilmelding

Ingen tidsfrist.

Tilmelding kan ske på mail: nbsif@nbsif.dk

Arrangør

Fritidsklubben i Nr. Bjært Strandhuse IF

Charlotte Tryk

Tlf. 2942 4154

Mail: nbsif@nbsif.dk 
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Mavedansskole

En uge med mavedansundervisning for både 

drenge og piger. Du undervises i mavedan-

sens grundbevægelser. Vi kommer også til 

at danse bevægelserne på den nye trampo-

lin-lignende celleciser. Det bliver en sjov og 

lærerig uge med en hel anden og sjov måde, 

at bevæge sig på. Du får prøvet kræfter med 

mavedansens sunde og gode træning, og 

celleciserens skånsomme effekt i både led og 

muskler samtidig med at du får en bedre ba-

lance. Du vil få lært en masse gode øvelser og 

bevægelser, som du kan vise frem når ugen 

sluttes af med lille mavedansopvisning. 

For dem, du gerne vil invitere. Starter ballet-

skolen vil afslutningen blive afholdt sammen 

med balletskolen.

Tidspunkt

Uge 26: 27. juni-1. juli

kl. 9.00-12.15.

Aldersgruppe

9-16 år.

Sted

Idrætsbygningen

Brostrædet 3A - 2. sal

Bevægelseslokalet 2

6000 Kolding 

Deltagerbetaling

Pr. uge kr. 890 inkl. et møntbælte.

Tilmelding

Senest 7. juni - Hvis datoen er passeret, prøv 

alligevel om der er åben for tilmelding på

fofsydjylland.dk under ferieaktiviteter 

eller tlf. 7930 8580.

Bemærkninger

Husk at have løst tøj på eller med. Medbring 

mad, drikke og frugt til hver dag.

Ugen sluttes af med lille opvisning om freda-

gen, hvor forældre, venner, bedsteforældre er 

velkommen. Startes Balletskolen afholdes op-

visningen sammen med balletdanserne.

Arrangør

FOF Sydjylland

Lene, Helle, Christian eller Ena

Tlf. 7930 8580

Mail: info@fofsydjylland.dk 
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Ridelejr på Cedergaard Sportsrideklub

Tidspunkt

Uge 26 - 27 og 31.

Overnatning mandag-fredag kl. 8.00-14.00.

Dagsridelejr (mandag-tors) kl 8.00-15.00.

Aldersgruppe

5-18 år.

Sted

Esbjergvej 103, Kolding

Deltagerbetaling

1500 dagsridelejr 

2500 overnatning.

Tilmelding

Til vi ikke har flere pladser

på cedergaard.dk

Arrangør

Cedergaard sportsrideklub

Christina madsen

Tlf. 4095 6263

Mail: cedergaard@hotmail.com 

 

http://cedergaard.dk
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Ridning - Feriesjov til hest

Ridning samt hestens røgt og pleje og 

meget meget mere. 

Kom og vær med til en fantastisk uge med 

vores søde ponyer, hvor vi hygger os og du 

får en masse viden om heste og ridning. 

Det er feriesjov på første klasse med en 

super instruktør i Kolding Rideklub.

Tidspunkt

Uge 26: den 27. juni -1. juli.

Hold 1  Man-fre kl. 8.00-12.00.

Hold 2  Man-fre kl. 14.00-18.00.

Aldersgruppe

7-16 år.

Sted

Kolding Rideklub

Bramdrupskovvej 40

6000 Kolding

Deltagerbetaling

750 kr. pr. hold / uge - indbetales senest 

den 17. juni på 1551 8765603049.

Tilmelding

Fra tirsdag den 31. maj kl. 10.00 til 15. juni 

på tlf. 7552 2023.

Betaling på 1551 8765603049 

senest den 17. juni.

Husk navn på betaling.

Ingen tilmelding på sms eller mail.

Bemærkninger

Husk ride- eller cykelhjelm.

Arrangør

Kolding Rideklub

Birgitte Munk

Tlf. 2032 0028

Mail: birgitte.munk@mail.dk



Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

31

Ferieaktiviteter 2022

Sammen i bevægelse

Bevægelse skal være sjovt og lærerigt og 

derfor har vi i ferien fokus på bevægelse i 

Skovparken. Gennem 5 ugers sommerferie-

aktiviteter vil du blive præsenteret for for-

skellige bevægelsesaktiviteter. 

Vi vil lave masser af forskellige aktiviteter for at 

introducere børn og unge for sport, outdoor 

og alle mulige 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

samt uge 42.

Mandag-torsdag 13.00-18.00, 

fredag kl. 13.00-17.00.

Aldersgruppe

6-18 år.

Sted

Skovparken 99 A & B

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 

ungkolding.dk  og på Facebook:

UngKolding.dk

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på ungkolding.dk

og på Facebook: UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding

Skovparken Fritids- og Ungdomsklub

Ahmad Nasser

Tlf. 2117 5063

Mail: Ahna@kolding.dk 

https://ungkolding.dk/ 
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Sjov leg og sport i Forum Kolding
Forum Kolding Bramdrupdam vil åbne hallen 

op med ’Sjov Leg & Sport’. Konceptet tilbydes 

fra mandag til fredag, hvor der vil være plan-

lagte aktiviteter ledet af dygtige instruktører. 

Sjov Leg og Sport giver børnene mulighed for 

at prøve alle de sjove sportsgrene, som man 

normalvis ikke altid lige tænker på. 

Feks. kommer hockey, floorball med videre 

med som et tilbud ligesom førstehjælp også 

bliver en del af programmet.

 

Tidspunkt 

Uge 26 og uge 31.

Mandag-fredag.

Aldersgruppe    

6 til 13 år.

 

Sted

Forum Kolding Bramdrupdam

Bramdrupskovvej 110

6000 Kolding

      

Deltagerbetaling   

695 kr.

Med i prisen er mad og T-shirt 

samt drikkedunk

 

Tilmelding via hjemmesiden:

forumkolding.dk

 

Arrangør     

Forum Kolding Bramdrupdam  

Tlf. 7551 8111 

Mail: sg@ssbad.dk 

http://forumkolding.dk
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Sommerbilledskolen ved Trapholt

Har du lyst til en uge på Sommerbilledskolen, 

hvor du skal arbejde kreativt, udforske forskel-

lige materialer, prøve nye teknikker og eksperi-

mentere med billedkunsten inde og ude? 

Vi skal undersøge hvad LAND-ART er og 

bruge vores omgivelser til at sætte spor med 

kunsten. I de dejlige omgivelser omkring Trap-

pergaarden er der plads til alle vores kreative 

udfoldelser, og der er højt til loftet og himlen, 

når vi tænker vores krøllede og kunstneriske 

tanker. 

Vi går en tur ned til fjorden og laver bølge-

tegninger og akvarel. 

Det flotte kunstmuseum Trapholt ligger lige 

ved siden af, og der går vi hen en af dagene 

for at se på udstillingerne og blive inspirerede 

til vores egen kunst. 

Fredag holder vi en fernisering for forældre 

og søskende. 

Glæd dig til fem herlige dage foran staffeliet, 

ved tegnebordet, på græsplænen og i fantasi-

ens verden sammen med andre børn og 

unge, der også er vilde med kunst! 

Husk det praktiske tøj/sko, der kan tåle 

malerklatter, samt det varme tøj, når vi 

skal ud på tur. 

Tidspunkt 

Uge 26: 

Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli.

Kl. 9.00-14.00 hver dag. 

Aldersgruppe 

7-16 år.

Sted 

Trappergaarden i Trapholts have 

Æblehaven 23 

6000 Kolding 

Deltagerbetaling 

900 kr. for alle fem dage, inklusive materialer.

 

Tilmelding 

Senest 13. juni på hjemmesiden 

kulturskolenkolding.dk

Arrangør 

Kulturskolen Kolding 

Liv Grud Vestbjerg 

Tlf. 2487 0301 

Mail: livv@kolding.dk

http://kulturskolenkolding.dk
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Sommerferieaktiviteter

Vi har en masse aktiviteter for dig, der har lyst 

til at prøve noget nyt, lave noget kendt og især 

sammen med andre unge. Vi går meget op i 

at man har det sjovt sammen. Har du f.eks. en 

god ide til hvad vi skal lave, så kom med den 

og lad os kigge på det - måske er det netop 

din ide vi står og mangler til en ny og spæn-

dende aktivitet.

Tidspunkt

Tirsdag og torsdag fra uge 26 til uge 30,

kl. 18.30 til 21.30.

Aldersgruppe

Fra 7. klasse til og med 18 år.

Sted

Ungdomsklubben 

Fabriksvej 22 

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. Ingen tilmelding. 

Fremmøde i klubben, der vil være opslag om 

aktiviteter på facebooksiden UngKolding 

 Fabriksvej

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på ungkolding.dk 

og på Facebook: UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding - Ungdomsklubben Fabriksvej

Ahmad Nasser

Tlf. 2117 5063

Mail: Ahna@kolding.dk 

http://ungkolding.dk
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Sommerferieaktiviteter

Masser af sjov og aktiviteter for dig, der gerne 

vil møde andre unge og lave noget aktivt i din 

sommerferie. Der bliver aktiviteter både inde 

og ude, og du kan også tage med på tur ud i 

det blå. Der bliver selvfølgelig også masser af 

hygge og fællesskab ved bl.a. bålet. Du kan 

også komme med dine egne ideer til aktivite-

ter.

Tidspunkt

Alle mandage og onsdage 

fra uge 26 til uge 30. 

Kl. 18.30-21.30.

Aldersgruppe

Alle unge fra 7. klasse og til 18 år.

Sted

Ungdomsklubben Christiansfeld

Gammel Kongevej 3

6070 Christiansfeld

Deltagerbetaling

Det er gratis at deltage. Men der kan være 

egenbetaling på nogle aktiviteter.

Tilmelding

Der er ingen tilmeldingsfrist. Du kommer bare.

Der vil være opslag om aktiviteterne på 

Facebooksiden UngKolding Downstairs

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på  

ungkolding.dk/1 og på Facebook:

UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding

Ungdomsklubben Christiansfeld

Michael Christensen

Tlf. 3054 6611

Mail: micc@kolding.dk

http://ungkolding.dk/1
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Sommersejlerskole

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 spændene programmer for alle dage 

afhængig af vejr og vind. 

Tidspunkt

Uge 27: Mandag den 4.-fredag den 8. juli.

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

9-14 år.

Sted

Kolding Sejlklub

Dokvej 1

6000 Kolding

Deltagerbetaling

1.000 kr. for hele ugen.

Tilmelding

Senst den 15. juni på klubbens hjemmeside  

koldingsejlklub.dk under aktiviteten 

Sommersejlerskole. 

Se mere om Kolding Sejlklub på hjemmesiden. 

Husk praktisk tøj og madpakke. Vi sørger for 

redningsveste. 

Bemærkninger

Kolding Sejlklub stiller både , grej og 

sikkerhedsudstyr til rådighed.

Arrangør

Kolding Sejlklub

Instruktør 

Victor Pjengaard  

tlf. 7178 6688 

http://koldingsejlklub.dk
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Svømning & Fællesskab

Der vil blive undervist i forskellige svømme-

stilarter og sjove vandlege. 

Vi vil dyrke hyggen og fællesskabet 

med forskellige aktiviteter.

Der vil blive serveret saft og frugt til del-

tagerne, men de skal selv medbringe 

madpakke til frokost.

Tidspunkt

Uge 26: 

Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli.

Hver dag kl. 10.00-14.00.

Aldersgruppe

6-14 år.

Sted

Kongeåbadet

Idrætsvej 2

6580 Vamdrup

Deltagerbetaling

300 kr.

Tilmelding

Fra den 13 maj til 18. juni - eller så længe 

der er plads.

Tilmelding på vamdrupsvommeklub.dk

Arrangør

Vamdrup Svømmeklub

Henrik Hansen

Tlf. 2594 6210

Mail: kasserer@vamdrupsvommeklub.dk 

http://vamdrupsvommeklub.dk
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Teater- og dansecamp

Vi har en masse aktiviteter for dig, der har lyst 

til at prøve noget nyt, lave noget kendt og især 

sammen med andre unge. Vi går meget op i 

at man har det sjovt sammen. Har du f.eks. en 

god ide til hvad vi skal lave,  så kom med den 

og lad os kigge på det… måske er det netop 

din ide vi står og mangler til en ny og spæn-

dende aktivitet.

Tidspunkt

Tirsdag og torsdag fra uge 26 til uge 30.

Klokken 18.30 til 21.30

Aldersgruppe

Fra 7. klasse til og med 18 år.

Sted

Ungdomsklubben 

Fabriksvej 22 

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.

Ingen tilmelding. Fremmøde i klubben, der vil 

være opslag om aktiviteter på facebooksiden 

”UngKolding Fabriksvej”

Bemærkninger

Alle ferieaktiviteter kan ses på ungkolding.dk 

og på Facebook: UngKolding.dk

Arrangør

UngKolding - Ungdomsklubben Fabriksvej

Ahmad Nasser

Tlf. 2117 5063

Mail: Ahna@kolding.dk 

http://ungkolding.dk
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Teatercamp

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.

Tidspunkt

Uge 30: 

Mandag den 25.-fredag den 29. juli.

Hver dag kl. 10.00-16.00 

(fredag kl. 10.00-17.00).

Aldersgruppe

9. klasse-17 år.

Sted

Kolding Egnsteater 

Fredericiagade 1 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

995 kr. inkl. camp t-shirt.

Tilmelding

Senest den 11. juli på

teaterskole.dk

Bemærkninger

Frokostordning kan tilkøbes ved tilmelding. 

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia og Marco

Tlf. 9189  1861

Mail: post@teaterskole.dk

http://teaterskole.dk
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Teatercamp

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.

Tidspunkt

Uge 31: 

Mandag den 1.-fredag den 5. august.

Hver dag kl. 10.00-15.00 

(fredag kl. 10.00-16.00).

Aldersgruppe

3.-5. klasse.

Sted

Kolding Egnsteater 

Fredericiagade 1 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

945 kr. inkl. camp t-shirt.

Tilmelding

Senest den 18. juli på teaterskole.dk

Bemærkninger

Frokostordning kan tilkøbes ved tilmelding. 

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia og Andrea

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 

http://teaterskole.dk
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Teatercamp

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.

Tidspunkt

Uge 26 - 6.-8. klasse: 

Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli.

Hver dag kl. 10.00-16.00 

(fredag kl. 10.00-17.00).

Uge 26 - 1.-2. klasse: 

Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli.

Hver  dag kl. 9.00-13.00 

(fredag kl. 9. 00-14.00).

Sted

Kolding Egnsteater 

Fredericiagade 1 

6000 Kolding

Deltagerbetaling

945 kr. inkl. camp t-shirt.

Tilmelding

Senest den 13. juni på

teaterskole.dk

Bemærkninger

Frokostordning kan tilkøbes ved tilmelding. 

Der er et begrænset antal pladser. 

Pladserne optages efter først til mølle.

Arrangør

Teaterskolen Dorothea

Sofia og Louise

Tlf. 9189 1861

Mail: post@teaterskole.dk 

http://teaterskole.dk
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Tennis Sommerskole i Kolding Tennis Klub

Er tre fede dage med tennistræning og sjove 

tennislege. Man får t-shirt, goodiebag, saft og 

frugt hver dag samt et diplom til sidst. 

Du skal medbringe: Sportstøj, ketcher, drik-

kedunk, udendørs og indendørs sportssko, 

madpakke og godt humør. Har du ikke en 

ketsjer, kan du låne en.

Tidspunkt

Uge 31: Den 1.-3. august.

Hver dag kl. 9.00-15.00

Aldersgruppe

7-15 år.

Sted

Ambolten 2

6000 Kolding

Deltagerbetaling

495 kr.

Tilmelding

Først-til-mølle, dog senest 20. juli på: 

dgi.dk/arrangementer/202210806002 

Der er 20 pladser. 

Arrangør

KIF Tennis

Peter Høtbjerg Nielsen 

Tlf. 4277 0711

Mail: pn@kolding-gym.dk

http://dgi.dk/arrangementer/202210806002  
YKMOBE
Tekstboks
Tennisskole for begyndere og øvede. Tennis på en legende måde, alders- og niveautilpasset. 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, indendørs- og udendørssko og madpakkeTidspunkt Den 1.-4. august Hver dag fra kl. 09:00-14:30 Morgenpasning alle dage fra kl. 07.30Aldersgruppe6 - 15 årSted Kolding Ketcher Center: Bramdrupskovvej 30 6000 Kolding

YKMOBE
Tekstboks
Deltagerbetaling400,- ekskl. ketcher 500,- inkl. ketcherTilmelding Senest 20. juni Via mail til: darel@koldingtennis.dkArrangørKolding Tennis KlubDarel Travancic22562004Mail: darel@koldingtennis.dk
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Tennisskole i KIF 

Du får tre fede dage med tennistræning og 

sjove tennislege – inkl. kasket, drikkedunk, 

saft og frugt hver dag og et diplom til sidst. 

Du skal medbringe: Sportstøj, ketcher, uden-

dørs sportssko (ikke løbesko), indendørs 

sportssko, vanddunk, madpakke og godt 

humør. 

Har du ikke en ketsjer, kan du låne en. 

Tidspunkt

Uge 31: Den 1.-3. august.

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Aldersgruppe

7-15 år.

Sted

Ambolten 2

6000 Kolding

Deltagerbetaling

525 kr.

Tilmelding

Først-til-mølle, dog senest 20. juli på

dgi.dk/tennis/arrangementer

Der er 20 pladser.

Arrangør

KIF Tennis

Peter Høtbjerg Nielsen

Tlf. 4277 0711

Mail: pn@kolding-gym.dk 
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UngKolding på hjul

UngKoldings rullende klub kører rundt i 

Kolding Kommune i sommerferien. 

UngKolding på hjul er fyldt med masser 

af aktiviteter som du kan deltage i. 

Vi har masser af boldspil, brætspil, kreative 

materialer samt plads til at du kan sidde at 

snakke og hygge. Vi laver også konkurrencer 

og har koldt vand og frugt med.

Tidspunkt

Uge 26: Vester Nebel Skole

Uge 27: Kolding midtby

Uge 28: Dalby Skole

Uge 29: Junghansvej, Kolding

Uge 30: Kolding midtby

Mandag til torsdag kl. 12.00-17.00.

Aldersgruppe

10 år-16 år.

Sted

UngKolding på hjul 

Kører rundt i hele Kolding Kommune. 

Alle tider og adresser kan ses på 

ungkolding.dk

Deltagerbetaling

Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Der er ingen tilmelding. Du kommer bare.

Du kan se placeringen af UngKolding på hjul 

og vores aktiviteter på ungkolding.dk 

eller på Facebook: UngKolding.

Bemærkninger

Du kan se placeringen af UngKolding på hjul 

og vores aktiviteter på ungkolding.dk 

eller på Facebook: UngKolding.

Arrangør

UngKolding på hjul

Michael Christensen

Tlf. 3054 6611

Mail: micc@kolding.dk 
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VÆRDItanken - en sommercamp med mening

Tør du se dit eget skrald i øjnene og er 

du egentlig klar over, hvor meget værdi, 

der er i dit shit?

Elsker du at finde ud af noget? Skille ting ad, 

prøve ting af, mærke efter, tænke dig om, 

lykkes og mislykkes for så at prøve igen - 

og på den måde skabe nyt ud af noget 

gammelt eller kendt?

I VÆRDItanken sætter vi en masse ting på 

spidsen, vender og drejer det indtil du finder 

hoved og hale i det hele.

Der bliver fuld fart over feltet - og det kommer 

til at handle om dig, dit liv og dit værelse? 

Alt på dit værelse; dine møbler, ting og tøj. 

Du får et bedre værelse som føles nyt 

- uden at skifte rum og købe nye ting! 

For er du egentlig klar over, hvor meget 

rod og affald der er?

Er du klar til at finde ud af, hvad der har 

værdi for dig ved at bruge både dine 

hænder og dit hoved?

Så er VÆRDItanken den helt rigtige 

sommercamp for dig. 

 

Tidspunkt

Uge 31: Den 1.-5. august.

Hver dag kl. 10-14.

Aldersgruppe

6.-8. klasse.

Sted

Bronzehallen

Bronzevej 3

6000 Kolding

Deltagerbetaling

Gratis.

Tilmelding

Senest 30. juni til Lisbet Thorøe Larsen 

på tlf. 2989 3358.

Bemærkninger

Max 16 deltagere.

Arrangør

Redux – Affald og Genbrug

Lisbet Thorøe Larsen

Tlf. 2989 3358
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Efterårsferien 
17.-23. oktober

Bowling Camp
Se mere side 19

Cirkusskole
Se mere side 15

Floorball Camp
Se mere side 20

Sammen i bevægelse
Se mere side 31
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Bliv VM-løber 
for en dag
Lørdag d. 25. juni kl. 11-13 varmer 
vi op til verdensmesterskaberne 
i sprintorientering med et familie 
o-løb i Kolding by. 
 
Mød op og vær med til VM for-
premieren. Start og mål ved Bære-
dygtighedshuset i Jernbanegade. 
Find poster rundt i byen sammen 
med familien.

 
Vind en fed VM T-shirt
Vi trækker lod blandt alle deltagere.

Oplev verdens bedste 
orienterings-løbere og 
åbningsceremonien 
i Kolding søndag den
26. juni. 

Læs mere på 

woc2022.dk

Aktiv Fritid 
- en hjælp til børn

Det kan være svært at starte op til en 
ny fritidsaktivitet 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 7979 2266, eller på mail:
aktivfritid@kolding.dk

Læs mere på 
www.kolding.dk/aktivfritid

http://woc2022.dk
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Sommerbogen!
Læs eller lyt 3 bøger og klar 10 sjove læseudfordringer 

1) Deltag i lodtrækningen om at tømme en bog-
handel på 5 minutter 

2) Vælg din helt egen bog på Koldingbibliotekerne, 
som du må beholde

Læs mere på koldingbib.dk

De fø
rste 

får e
n 

goodi
ebag!

 

Hent 
udfordringsarket 
på bibliotekerne 

eller på 
koldingbib.dk 
fra 1 juni 

... og mød forfatteren bag 
Gamerklassen, lav dine egne bogmærker, 

bogkunst og meget mere i 
det kreativeværksted, spis pizza 

og meget mere sjov!

køb billet koldingbib.dk
Senest torsdag 

den 23. juni

FIND MERE INFO PÅ KOLDINGBIB.DK

Læs AMOK i 8 timer!

Kolding Bibliotek • 28. juni  2022 • kl. 10.00-18.00 • 3.-6. klassetrin • 25 kr. 

Fritidsrådet, der står bag 
ferieaktiviteterne, ønsker 
alle rigtig god fornøjelse
og god sommer!

Sommerbogen!
Læs eller lyt 3 bøger og klar 10 sjove læseudfordringer 

1) Deltag i lodtrækningen om at tømme en bog-
handel på 5 minutter 

2) Vælg din helt egen bog på Koldingbibliotekerne, 
som du må beholde

Læs mere på koldingbib.dk

De fø
rste 

får e
n 

goodi
ebag!

 

Hent 
udfordringsarket 
på bibliotekerne 

eller på 
koldingbib.dk 
fra 1 juni 

... og mød forfatteren bag 
Gamerklassen, lav dine egne bogmærker, 

bogkunst og meget mere i 
det kreativeværksted, spis pizza 

og meget mere sjov!

køb billet koldingbib.dk
Senest torsdag 

den 23. juni

FIND MERE INFO PÅ KOLDINGBIB.DK

Læs AMOK i 8 timer!

Kolding Bibliotek • 28. juni  2022 • kl. 10.00-18.00 • 3.-6. klassetrin • 25 kr. 

Sommerbogen!
Læs eller lyt 3 bøger og klar 10 sjove læseudfordringer 

1) Deltag i lodtrækningen om at tømme en bog-
handel på 5 minutter 

2) Vælg din helt egen bog på Koldingbibliotekerne, 
som du må beholde

Læs mere på koldingbib.dk

De fø
rste 

får e
n 

good
iebag

! 

Hent 
udfordringsarket 
på bibliotekerne 

eller på 
koldingbib.dk 
fra 1 juni 

... og mød forfatteren bag 
Gamerklassen, lav dine egne bogmærker, 

bogkunst og meget mere i 
det kreativeværksted, spis pizza 

og meget mere sjov!

køb billet koldingbib.dk
Senest torsdag 

den 23. juni

FIND MERE INFO PÅ KOLDINGBIB.DK

Læs AMOK i 8 timer!

Kolding Bibliotek • 28. juni  2022 • kl. 10.00-18.00 • 3.-6. klassetrin • 25 kr. 
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Prøv 9 Idrætsgrene

FÅ Stærke venskaber

MØD SØDE instruktører

Den bedste uge i sommerferien
Uge 31 for alle børn i 1.- 9. klasse

Tlf. 28 44 16 10    www.pulsskolen.dk    info@pulsskolen.dk 

Kom og oplev glæden ved idræt
Vi glæder os til at præsentere dig for sommerens  
sjoveste idrætsuge, når vi åbner dørene til  
Pulsskolen i Kolding. 

Pulsskolen foregår i Pulzion i uge 31 og du prøver mindst 
9 sjove idrætsgrene. 
Det kan fx være streetbasket, cricket, o-løb, pulsbold, 
fembold, rope skipping, dans, ketcherspil, crosnnet, kids 
cross fit, pulsgames, battle, fodbold og meget andet.
 
Alle kan være med - uanset om man har prøvet det før 
eller ej.

Se hvor, hvornår og tilmeld dig på

børnetour.dk

Begyndercykelløb for børn i alderen 3-15 år

Kolding
Søndag den 22. maj fra kl 10:00 

På Banegårdspladsen

Kom og kør med i BørneTour og vær 
Tour de France cykelrytter for en dag
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fembold, rope skipping, dans, ketcherspil, crosnnet, kids 
cross fit, pulsgames, battle, fodbold og meget andet.
 
Alle kan være med - uanset om man har prøvet det før 
eller ej.
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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.

Brug for 
oplevelser?
 

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

Scan koden og se de mange tilbud!

http://www.oplevkolding.dk
https://foreningsportalen-kolding.kmd.dk/
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SOMMERFERIE UGE 25 UGE 26 UGE 27 UGE 28 UGE 29 UGE 30 UGE 31  

Aktiv fiskeri  lør lør lør     

Analog foto   man-tors       

Ansigtsmaleskole  man-fre     man-fre

Atletikskole       man-fre

Aqua - Camp  man-fre     man-fre    

Badminton sommer i KBK       man-fre 

Balletskole  man-fre     man-fre 

Bandskole - Sommerrock       man-tors

Beachvolley camp   man-ons    man-ons  

Birgit Husted, 11-17 år  man-fre     man-fre

Birgit Husted, 6-10 år  man-fre      

Cirkusskole  man-fre      

Dance camp hos E. & B. Jensen  man-tors     

Dramacamp  man-fre man-fre    man-fre 

Efterårs Bowling Camp       man-ons 

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

Kegler       man-fre 

Keramikskole  man-fre     

Kolding Padel Club  man-tors       

Kom og prøv Taekwondo  man-ons     man-fre 

Kunstskole  man-fre     man-fre 

Leg og boldspil  man-fre     man-fre 

Mavedansskole  man-fre     man-fre 

Pulsskolen       man-fre  

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

Ridning Kolding Rideklub  man-fre      

Sammen i bevægelse   man-fre man-fre man-fre man-fre man-fre 

Padel Summercamp   man-tors    

Sjov leg og sport man-fre      man-fre

Sommebilledskole v/Trapholt  man-fre 

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

Sommerferieaktiviteter Chr.feld  man/ons man/ons man/ons man/ons man/ons   

Sommersejlerskole   man-fre      

Svømning & Fællesskab  man-fre      

Teater- og dansecamp  man-fre man-fre      

Teatercamp  man-fre man-fre   man-fre man-fre 

Tennis Sommerskole i KTK       man-tors 

Tennisskole i KIF       man-ons 

UngKolding på hjul  man-tors man-tors man-tors man-tors man-tors  

VÆRDItanken       man-fre

Efterårsferie - uge 42
Bowling Camp: Onsdag-fredag   •   Cirkusskole Mandag-fredag

 Floorball Camp: Mandag-onsdag   •   Sammen i bevægelse Mandag-fredag
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