AKTIV SOMMER
2022

TILMELDING

I denne folder finder du programmet for Aktiv Sommer 2022
Du kan tilmelde dig til aktiviteter på stevns.dk fra tirsdag den
24. maj kl. 10.00 til mandag den 6. juni ved midnat.

AKTIV SOMMER ER ET TILBUD TIL SKOLESØGENDE BØRN OG
UNGE I STEVNS KOMMUNE
Aktiv Sommer giver børn og unge i Stevns Kommune en mulighed for at få nogle spændende,
indholdsrige og udfordrende dage i sommerferien.

Der er et begrænset antal pladser på de fleste
aktiviteter. Husk derfor tilmeldingsfristen.
Tilmelding foregår efter ’først til mølle’ princippet.

Det stevnske foreningsliv kan på denne måde
give et værdifuldt tilbud til alle skolesøgende
børn samtidig med, at foreningerne har mulighed for at præsentere, hvad de hver især står
for.

Et par dage før du skal deltage i et arrangement, vil du modtage en sms med en påmindelse. Husk derfor at opgive dine forældres/
værges mobilnummer.

Aktiv Sommer ville ikke kunne eksistere uden
en stor indsats fra foreningslivet, så det skal de
have stor tak for!

SAMTYKKEERKLÆRING V. BILLEDER OG FILM
Når du tilmelder dig Aktiv Sommer, giver du
samtidig Stevns Kommune og arrangørerne ret
til at anvende billeder eller video i forbindelse
med gode, positive historier om Aktiv Sommer
og foreningens Aktiv Sommer aktivitet.

Tilbuddene i Aktiv Sommer er varierede - nogle
spænder over flere dage, andre starter og slutter samme dag. Det skal du huske at være opmærksom på ved tilmelding.
TILMELDING
Tilmelding starter tirsdag den 24. maj kl. 10.00
og lukker igen mandag den 6. juni 2022 ved
midnat.
For at tilmelde dig skal du gå ind på forsiden af
stevns.dk. Tilmelding kan kun ske online.
Samtidig med at du tilmelder dig via
hjemmesiden betaler du også deltagergebyret.
Der kan benyttes Dankort, eDankort, VISADankort, VISA Electron, Mastercard m.m. Du får en
kvittering tilsendt via e-mail.
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Dette kan være på stevns.dk, på Stevns Kommunes facebookside, ved pressemeddelelser,
foreningens hjemmeside eller i kommende års
brochurer.
Stevns Kommune og arrangørerne forpligter sig
til alene at bruge billederne i den sammenhæng, de er taget i.
Denne samtykkeerklæring har ingen forældelsesfrist, men du kan til enhver tid ophæve den
ved at kontakte Fritid på
kultur-fritid@stevns.dk .
Send en mail til os straks efter din tilmelding,
hvis du ønsker at trække dit billede samtykke
tilbage.

Den lidt besværlige arbejdsgang skyldes, at
man skal acceptere vores betingelser før en
tilmelding, og vi kan desværre ikke dele betingelserne i to.
FORPLEJNING
Forplejning vil indgå i nogle aktiviteter, og ved
andre skal du selv sørge for en madpakke og
drikkevarer. Husk at kigge under aktiviteten,
der står det som regel.
AFBUD
Afbud skal ske i god tid. Det kan give en anden
mulighed for at deltage i stedet. Afbuddet sker
til kontaktpersonen på aktiviteten, og deltagergebyret vil ikke blive refunderet.
Desværre er der i stigende grad flere tilmeldte
børn, der udebliver fra tilmeldte aktiviteter.
Det er rigtig ærgerligt for de børn, der bliver
afvist pga. overtegnede hold.
PÅKLÆDNING
Påklædning skal være tilpasset vejret. Medbring regntøj, praktiske sko m.m., hvis det er
udendørs.

Forældre er derfor selv ansvarlige for børnenes
forsikring.

BØRNEATTESTER
Børneattester på de frivillige ledere og hjælpere bliver indhentet af arrangørerne selv.
Til Stevns Kommune afleveres en tro og loveerklæring.
AFLYSNINGER
I tilfælde af dårligt vejr vil vandsports aktiviteter af sikkerhedsmæssige grunde blive aflyst.
Dette kan også ske ved andre udendørs
aktiviteter.

PRAKTISK INFO
Har du spørgsmål til de enkelte aktiviteter, kan
du henvende dig til kontaktpersonen eller til:
Anna Juul - annajuul@stevns.dk,
tlf. 23 24 93 55
Yasmina Zacares - yaszac@stevns.dk,
tlf. 29 29 32 95
Du ønskes en god Aktiv Sommer!

FORSIKRING
Forsikring har de fleste husstande selv
(heltidsulykkesforsikring).
Stevns Kommune har ikke tegnet en speciel
forsikring, da det ikke er tilladt kommuner at
tegne sådanne forsikringer.
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AKTIVITETSOVERSIGT - FÅ OVERBLIK OVER VORES AKTIVITETER
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Nr. Aktivitet

Side

1.

Film - SYNG 2

6

2.

Gi’ den gas - gymnastikweekend

7

3.

Jollesejlads

8

4.

Kajak, surfing, subboard & efter motorbåd i ring

9

5.

DGI Ocean Rescue Camp

10

6.

Digital Fotografering

11

7.

Floorball

12

8.

Fiskedag med Valløbåden

13

9.

Havkajak ung & voksen

14

10.

En dag på Ranestedet

15

11.

Triatlon Sommer Camp

16

12.

Dans & Rytmik

17

13.

Spejder for en dag

18

14.

Kom og byg eventyrssvampe i Bibliotekshaven

19

15.

Beat & Brøl

20

16.

Blomster Kreativitet

21

17.

Børne Yoga bag Bålhytten

22

18.

Kung Fu

23

19.

Board Sport

24

Nr.

Aktivitet

Side

20.

Sammen i vildmarken

25

21.

Kanotur på Susåen

26

22.

Padel hos Rødvig G & I

27

23.

Karate / Selvforsvar

28

24.

Aqua Camp

29

25.

Smagsprøve på golf

30

26.

Biavler for en dag

31

27.

Film - Encanto

32

28.

Parkour Bonanza

33

29.

Gi’ den gas - gymnastikdag

34

Aktiv sommer 2022
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FILM - SYNG 2
Tidspunkt:

Fredag den 24. juni kl. 16.00 - 18.00

Sted:

Algade 32, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 7 år. Max 120 deltagere

Pris:

30,00 kr.

Arrangør:

Biografen Snurretoppen

Kontakt:

Mette Schløer, tlf. 30 31 27 77

Den altid optimistiske koala Buster Moon og
hans stjernespækkede musicaltrup er i gang
med forberedelserne til deres mest
ekstravagante show nogensinde. Der er bare
et problem. De skal forsøge at overtale
verdens mest afsondrede rockstjerne til at
medvirke.

generte elefant Meena og selvfølgelig levegrisen.

Buster har gjort New Moon teatret til en
kæmpe succes, men han har større
ambitioner. Han vil sætte et nyt show op på
Crystal Tower teatret i den glamourøse by
Redshore City.

Husk:
Dørene åbnes først ½ time før forestillingen.

Men Buster har ingen kontakter, men hans
trup – den altid småstressede gris Rosita,
rock-pindsvinet Ash, gorillaen Johnny, den
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Hvad begyndte som en drøm om masser af
succes udvikler sig til en emotionel
påmindelse om, at musikkens kraft kan hele
selv et hjerte, der er gået i tusind stykker.

GI’ DEN GAS GYMNASTIK-WEEKEND
Tidspunkt:

Lørdag den 25. juni kl. 12.00 - søndag den 26. juni kl. 12.00

Sted:

Hårlevhallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev

Alder:

Fra 8 - 16 år. Max 50 deltagere

Pris:

100,00 kr.

Arrangør:

Hårlev Gymnastikforening

Kontakt:

Jesper Kloppenborg, tlf. 21 49 76 97

Vi gir’ den gas i 24 timer med en masse aktive
udfordringer!

Vi har sørget for frugt, aftensmad og morgenmad samt lidt forfriskninger ind imellem.

Vi skal springe på alle de sjove redskaber, vi har
i Hårlevhallen - også på måder du aldrig har
prøvet før.

Husk:
Medbring sovegrej, toilettaske, håndklæde og
lommelygte.

Vi laver parkour og lidt stunt-træning inde og
ude, hvor der også er mulighed for at få lavet
en lille video af det vi laver.

Medbring også træningstøj til både indendørs
og udendørs træning, badetøj og en drikkedunk.

Undervejs kommer der en masse små overraskelser.

Aktiv sommer 2022
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JOLLESEJLADS
Tidspunkt:

Mandag den 27. juni kl. 10.00 - 16.00

Sted:

Havnepladsen 5, 4673 Rødvig Stevns

Alder:

Fra 9 år. Minimum 3 og max 12 deltagere

Pris:

40,00 kr.

Arrangør:

Sejlklubben Rødvig Stevns

Kontakt:

Erik Nielsen, tlf. 20 86 97 60

Kom og oplev suset i en jolle, og hvordan drømme kan blive til virkelighed!
Vi starter med et lynkursus i, hvordan man
sejler en jolle. Derefter sejler vi ud i
klubbens joller, hvor du kommer til at sejle
sammen med en erfaren sejler eller
instruktør.
Vi går i land på en strand, hvor vi spiser
frokost og laver sjov med sit on topkajakker,
m.m. På turen hjem får du mulighed for selv
at sejle jollen, hvis vejret tillader.
Det bliver en uforglemmelig dag med mange
nye oplevelser og det kræver ingen
sejlerfaring.
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Husk:
Du skal medbringe skiftetøj fra yderst til inderst
samt regn- og badetøj. Har du våddragt og
vådsko, så medbring også gerne det.

Vigtigt:
Når forældre tilmelder deres børn denne aktivitet, så er det samtidig en bekræftelse på, at
børnene kan svømme 200 meter samt tilladelse
til, at de må sejle alene.

KAJAK, SURFING, SUBBOARD & EFTER MOTORBÅD I GUMMIRING
Tidspunkt:

Tirsdag den 28. juni kl. 09.30 - 15.00

Sted:

Bådklubben Ege, Kystvejen 45 4600 Køge

Alder:

Fra 12- 17 år. Minimum 4 og max 15 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Bådklubben Ege

Kontakt:

Ingelise tlf. 21 46 10 56 / Kristian 61 60 31 23

Efter lidt morgenmad, bliver børnene delt op i
grupper som på skift får prøvet kajakker, subboard/windsurfing og ud i gummiring efter
motorbåd.
Vi er selvfølgelig afhængige af vejret og i tilfælde af dårligt vejr kan vi blive nødt til at aflyse.
Vi har våddragter og sikkerhedsudstyr til det
hele . Der er både instruktører i kajakker og
surfing.

Husk:
Skiftetøj, så de kan holde varmen efter en vand
tur. Helst badesko der sidder fast på fødderne
eller sko der må blive våde.
Der er mulighed for at tage et varmt bad efter
en vand tur.
Forudsætning for at deltage er at børnene kan
svømme.

Vi giver en let frokost og har forskellige drikkevarer.

Aktiv sommer 2022

9

DGI OCEAN RESCUE CAMP
Tidspunkt:

Onsdag den 29. juni - fredag den 1. juli kl. 09.00 - 15.00

Sted:

Fiskerihavnen 13, 4673 Rødvig Stevns

Alder:

Fra 10 - 15 år. Minimum 6 og max 18 deltagere

Pris:

500,00 kr.

Arrangør:

Svømmeklubben SHS - Stevns

Kontakt:

Anton Christiansen, tlf. 71 20 08 22

Her i SHS-Stevns tilbyder vi nu for 5. gang en
fed oplevelse for børn og unge i starten af skolernes sommerferie.

midler, da vi kommer til at svømme ude i havet
ved stranden i Rødvig.

På denne Camp lærer du livreddende førstehjælp både i vand og på land ved hjælp af en
masse sjove og spændende øvelser.

Husk:
Medbring en stor madpakke, drikkedunk, skiftetøj og to sæt badetøj.

Der bliver et fedt sammenhold på holdet, og
der kommer til at være en masse øvelser, hvor
vi skal samarbejde.

Vigtigt:
I prisen indgår våddragt. Str. skal angives ved
tilmelding til Signe.nyby@dgi.dk

Vi kommer til at blive kloge på kystlivredning,
sikkerhed og førstehjælp, og det hele bliver
prøvet af i praksis.

Herudover er det muligt at tilkøbe håndklæde,
drikkedunk og mesh-pose ved henvendelse til
SHS-Stevns.

Alle kan deltage, dog er det en forudsætning, at
du kan svømme mindst 200 m. uden hjælpe-
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DIGITAL FOTOGRAFERING
Tidspunkt:

Onsdag den 29. juni & torsdag den 30. juni, kl. 09.00-14500

Sted:

Tinghuset, Algade 8 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 12 - 16 år. Min. 6 og max. 14 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Fotoklub

Kontakt:

Bente Magelius, tlf. 20 12 67 34

Har du lyst til at lære noget om digital
fotografering, så har du muligheden her.
Medbring: Dit eget kamera med tomt SD
kort.
Har du ikke kamera kan du også bruge din
mobil.

Vi vil finde udfordringerne i St-Heddinge by
og bevæge os rundt til fods.

Vi vil de 2 dage veksle mellem fotografering
og grundlæggende viden.

Husk:
Husk ledninger så billederne kan indlæses
på pc.
Medbring et USB stik til dine billeder.
Evt. ekstra drikkelse/drikkedunk når vi
bevæger os rundt.

Vi går sammen ud og finder motiver, giver
vejledning i at tage billeder og du får små
opgaver, som vi arbejder med i billedbehandling, og du får 1 print af dit udvalgte billede
med hjem.

Aktiv sommer 2022

Vi sørger for mad og drikke begge dage.
Vi glæder os rigtig meget til at møde dig.
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KOM OG SPIL FLOORBALL
Tidspunkt:

Onsdag den 29. juni kl. 10.00 - 14.00

Sted:

Strøbyhallen, Hal 1, Lendrumvej 3 4671 Strøby

Alder:

Fra 6 - 14 år. Minimum 10 og max 50 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Floorball Klub

Kontakt:

Pia , tlf. 25 20 99 00

Kom og vær med til 4 sjove timer med floorball
og leg. Du lærer de mest almindelige øvelser og
regler.
Vi giver garanti for god motion og mange grin
og så skal vi selvfølgelig spille en masse floorball.
Alle kan være med, både piger og drenge.

Du kan låne en floorball stav, men har du din
egen så tag den gerne med.
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Husk:
Tøj du kan bevæge dig i, indendørssko, madpakke, drikkedunk og godt humør.
Til slut serverer vi frugt og saft.

FISKEDAG MED VALLØBÅDEN
Tidspunkt:

Fredag den 1. juli kl. 09.00 - 15.00

Sted:

Valløbåden ved Garderhøjen Havn, Vejs Ende, 4671 Strøby

Alder:

Fra 87-16 år. Minimum 10 og max 45 deltagere

Pris:

50,00 kr.

Arrangør:

Valløbåden

Kontakt:

Torsten Paridon, tlf. 29 24 48 43

Har du lyst til at blive fisker for en dag? Så er
fiskedag med Valløbåden lige noget for dig.
Vi fisker med stang fra båd efter ørred og hornfisk, og på land har vi en kastekonkurrence, så
husk at øve dig hjemmefra.
Du kan også lære at klargøre dit fiskegrej og
rense fisk, som vi selvfølgelig skal smage på.
Er du mere til pølser og snobrød, så har vi også
tænkt på det.

Husk:
• madpakke
• påklædning efter vejret
• badetøj og håndklæde, hvis vejret tillader
det
• din egen godkendte redningsvest, der skal
passe til din kropsvægt svømmeveste godkendes ikke!
• hvis du selv har fiskeudstyr (havstang, spinnere og pirke), så tag det med, ellers kan du
låne

Børnene fordeles på foreningens tre både og
kommer på skift ud at sejle.
Landkrabberne kaster med fiskestang mod mål,
flår rødspætter, griller pølser og bader.

Aktiv sommer 2022
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HAVKAJAKKURSUS FOR UNG OG VOKSEN
Tidspunkt:

Mandag den 4. juli - onsdag den 6. juli kl. 13.00 - 16.00

Sted:

Fiskerihavnen 2, 4673 Rødvig

Alder:

Fra 12 år. Max 12 deltagere (6 par: ung + voksen)

Pris:

450,00 kr. pr. par, inkluderer sæsonmedlemsskab

Arrangør:

Havkajak Stevns

Kontakt:

Jens Viggo Moesmand, tlf. 56 28 77 77 eller 21 73 12 24

Kurset varer tre dage á 3 timer, hvor
læring er en leg på vandet kombineret med
små ture.

med hjælpere efter foreningens sikkerhedsregler, hvor alle lærer at støtte hinanden uanset
alder og størrelse.

Du tilmelder dig som par - ung/voksen.
I skal være sikre svømmere.

Havkajak Stevns stiller kajakker med alt sikkerhedsudstyr til rådighed.

Vi har store og små kajakker, og kurset
giver de nødvendige færdigheder til både leg i
bølger og til små ture.

Deltagerprisen er 450,00 kr. pr. par.
Deltagerne får et sæson medlemskab i
foreningen, så I efterfølgende kan deltage i
foreningens ture resten af året.

Som ung har du det sjovt i og omkring kajakken
med forskellige våde øvelser.
Som voksen får du viden om
bedømmelse af vand og vejr samt hvordan
sikkerhed knyttes til færdighed.
Kurset afholdes af certificerede instruktører

Læs mere på www.havkajakstevns.dk.

EN DAG PÅ RANESTEDET
Tidspunkt:

Mandag den 4. juli kl. 10.00 - 14.00

Sted:

Ranestedet, Varpelev Bygade 9, 4652 Hårlev

Alder:

Fra 9 - 12 år. Minimum 10 og max 20 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Den Selvejende Institution Ranestedet

Kontakt:

Emil Krogh tlf. 42 22 64 23

Ved et besøg på Ranestedet vil du opleve på
egen krop, hvordan livet blev levet på et mindre husmandssted medio 1950’erne.
I løbet af dagen har du mulighed for at prøve
følgende:
• bage æbleskiver på et gammelt komfur
• knytte armbånd med slyngstokke
• vaske tøj i vuggevaskemaskine samt ved
egen håndkraft
• slibe knive på en pedaldreven slibemaskine
• rense korn med håndkraft i en gammel
kornrensemaskine
• save brænde
• slå reb som i gamle dage
• diverse gamle lege f.eks. at gå på stylter

Du får selvfølgelig også en kort orientering om
Ranestedets dramatiske historie med beretningen om et kongemord for ca. 750 år siden.

Husk:
Medbring egen madpakke, vi serverer
saftevand.
Ved under 10 tilmeldinger aflyses aktiviteten.

TRIATLON SOMMER CAMP
Tidspunkt:

Man– tirsdag 4. -5. juli eller ons– torsdag 6.-7. juli kl. 09.00 - 15.00

Sted:

Bøgeskov havn/ strand

Alder:

Fra 10 år. Minimum 6 og max 12 deltagere

Pris:

300,00 kr.

Arrangør:

Svømmeklubben SHS – Stevns

Kontakt:

Lars Ole Holm, tlf. 27 15 19 42

Triatlon Sommer Camp byder på 2 dejlige dage
med åbent vand-svømning, cykling og løb.

Husk:
Medbring en god madpakke, drikkedunk, tøj til
at cykle og løbe i, badetøj og skiftetøj.

Du vil få masser af læring og øvelser i de 3 discipliner samt instruktioner i sikkerhed i åbent
vand og trafik.

Medbring også egen cykel og løbesko. Alle slags
cykler kan bruges.

Det bliver super hyggeligt, med god tid til det
hele og der er garanti for sjov, sved på panden
og fordybelse!

Vigtig:
Der er en forudsætning, at du kan svømme 200
meter uden hjælpemidler.

Du kan tilmelde dig et af følgende hold:

I prisen indgår lån af en super lækker svømmevåddragt. Størrelse (højde og vægt) skal angives
ved tilmelding til Lars Ole på sms 27 15 19 42.

• Mandag den 4. juli og tirsdag den 5. juli
kl. 09.00 - 15.00

• Onsdag den 6. juli og torsdag den 7. juli
kl. 09.00 - 15.00
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Vi slår telt op til omklædning og tasker.

DANS & RYTMIK - FOLKEDANS
Tidspunkt:

Tirsdag den 5. juli kl. 13.00 - 15.00

Sted:

Birken, Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 6 - 13 år. Minimum 8 og max 30 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Folkedansere

Kontakt:

Rikke Rasmussen, tlf. 28 74 89 28

Kom og prøv at danse folkedans.
Har du aldrig prøvet det før, så er det vist på
tide.

Vi skal danse, synge, hygge, lege og lære en
masse sjove danse.
Så kom og dans med os og tag evt. din bedste
ven/veninde under armen - jo flere vi er, jo
sjovere!

lille. Rikke underviser ugentligt i ”Dans og Rytmik”.
Musik: Britta og Jakob Kock vil også være med
denne dag og spille til dansen. Så vi får levende
musik til vores dans!

Husk:
Medbring tøj du kan danse i og en drikkedunk.

Underviser Rikke Rasmussen elsker at danse
folkedans og har gjort det siden, at hun var helt

Aktiv sommer 2022
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SPEJDER FOR EN DAG
Tidspunkt:

Onsdag den 6. juli kl. 10.00-14.00

Sted:

Strandparksvej 13, 4600 Køge

Alder:

Fra 6-10 år. Max. 40 deltagere

Pris:

30,00 kr.

Arrangør:

Stevns-Nord Spejderne

Kontakt:

Rikke Glückstadt tlf. 20 75 50 65

Vil du gerne prøve at være spejder for en dag?
Prøve at opleve nogle af de mange forskellige
aktiviteter, man kan lave til spejder?

Kunne du tænkte dig at sejle i kano, løse gåder
og lignende?
Så skal du helt sikkert prøve at deltage i
’Spejder for en dag’ hos Stevns Nord spejderne
i Strøby Egede, lige ved siden af Solgårdsparken.
I løbet af dagen vil vi sørge for bål-mad og
saftevand.
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Husk:
Tøj efter vejret og drikkedunk.

KOM OG BYG EVENTYRSVAMPE I BIBLIOTEKSHAVEN
Tidspunkt:

Mandag den 11. juli– onsdag den 13. juli kl. 09.00 - 15.00

Sted:

Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 17- 16 år. Minimum 6 og max 20 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Bibliotekerne

Kontakt:

Ziska Lørup , tlf. 56 57 53 74

Kom og byg eventyrssvampe i bibliotekshaven!
Sammen med Cæcilie Telling bliver hønsenet,
tapetklister og gamle aviser til store flotte
svampe som kan stå i bibliotekshaven og pynte.

Husk:
Hav tøj med/på, hvor der gerne må komme
maling og lim på.
Medbring madpakke og snacks der giver energi
til hjernen, drikkedunk.

’’Jeg glæder mig til at forme fantasifulde svampe med jer’’: Siger Cæcilie, der er scenograf og
billedkunstner og har bygget alt fra kæmpestore jættehoveder til modeller af Klintekongens
hule.
Vi afslutter med en fernisering, saftevand og
guf—hvor vi inviterer familie og venner til at se
vores fine svampe.

Aktiv sommer 2022
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BEAT & BRØL I DINOSAURLAND
Tidspunkt:

Onsdag den 13. juli kl. 10.00 - 12.30

Sted:

Hårlev Bibliotek, Bredgade 1 4652 Hårlev

Alder:

Fra 5-9 år. Max 40 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Bibliotekerne

Kontakt:

Lene Rasmussen, tlf. 56 57 53 72

Kom til en fantastisk formiddag i
dinosaurernes tegn på dit lokale bibliotek.
Her skal vi læse om dinoer, tegne dinoer,
høre historier om dinoer og til sidst høre
Beat&Brøl i dinosaurland give en interaktiv
koncert.
Børnene må gerne tage deres yndlings
dinosaurbamse eller figur med.
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Husk:
Børnene må gerne medbringe madpakker,
som kan spises i tidsrummet 12.30-13.
Biblioteket giver frugt og saftevand.

BLOMSTER KREATIVITET
Tidspunkt:

Onsdage i uge 28, 29 eller 30

Sted:

Mona’s Blomster, Østergade 4A, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 6 - 15 år. Max 8 deltagere pr. hold

Pris:

125,00 kr.

Arrangør:

Mona’s Blomster

Kontakt:

Mona Andersen, tlf. 30 36 23 85

Er dit barn kreativ, eller elsker at være det,
så tilmeld jeres barn denne dag.
Vi skal være kreative med maling, kogler,
filt, lim m.m. enten på krans eller træplade.
Også skal der hygges med pizzasnegle,
pølsehorn (kyllingepølser) og saftevand.
(Ved allergi bedes i give besked i butikken)
Vi glæder os til nogle hyggelige timer med
jeres børn.

Aktiv sommer 2022

Du kan tilmelde dig et af følgende hold:

• Onsdag den 13. juli kl. 11.00 –15.00
(Alder: 6-10 år)

• Onsdag den 20. juli kl. 11.00 -15.00
(Alder: 11-15 år)

• Onsdag den 27. juli kl. 11.00 -15.00
(Alder: 6-10 år)

• Onsdag den 3. august kl. 11.00-15.00
(Alder: 11-15 år)

Husk:
Når vi leger med maling og gips kan du godt
blive beskidt. Tag derfor påklædning på derefter.
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BØRNE YOGA BAG BÅLHYTTEN
Tidspunkt:

Tirsdage den. 19 & 26. juli, kl. 12.00-14.00

Sted:

Bålhytten, bag Store Heddinge Skole

Alder:

Fra 6 - 10 år. Min. 4 og max. 10 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Corpuss

Kontakt:

Camilla Madsen, tlf. 29902633

Når børn sidder stille for længe, begynder de
at føle sig stive og får sværere ved at lære.
Så har du lyst til at styrke din krop og
hjerne, men enkelte øvelser og samtidig
give dig selv et stort kram, så er denne
aktivitet helt sikkert noget for dig.
Der vil være plads til hygge efter yogaen
hvor der vil være smoothie.
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Husk:
Yoga måtte, drikkedunk og afslappende
tøj.
Hvis vejret ikke er godt aflyses aktiviteten

KUNG FU
Tidspunkt:

Tirsdag den 19. juli & torsdag den 21. juli kl. 10.00-.13.00

Sted:

Klubhuset Hårlev Mark,

Alder:

Fra 5 år. Max. 20 deltagere

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Wuzuquan Academy

Kontakt:

Kenneth Flink, tlf. 42 43 94 25

Wuzuquan er et traditionelt kung fu system der
går 1500 år tilbage til shaolin.
På kurset skal vi arbejde med trænings metoder
fra wuzuquan og kickboksning, samt selvforsvar.

Husk:
Medbring drikkedunk med vand. Trænings tøj.
Bare fødder og godt humør.
Evt. lidt frugt/snack til pauserne.

Efter kurset er der diplomer og rabatkort til
klubben.

Aktiv sommer 2022
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BOARDSPORT
Tidspunkt:

Mandag 25. juli—fredag den 29. juli fra kl. 09.30 - 12.30.
Lørdag den 30. juli—MED FORÆLDRE

Sted:

Fiskerihavnen 24, 4673 Rødvig Stevns

Alder:

Fra 10 - 16 år. Max 10 deltagere pr. dag/hold.

Pris:

75,00 kr. pr. dag

Arrangør:

LimeLight BoardSport Club

Kom og lær at Stand Up Paddle (SUP) og måske
at Surfe hvis der er bølger!

Vi slutter ugen af med lørdag—hvor forældre er
velkommen til at deltage.

Vi skal på vandet og padle, spille bold og bare
have det sjovt sammen. Alle kan være med,
uanset om du er nybegynder eller har prøvet
det før.

Husk:
• solcreme
• drikkevare
• håndklæde og badetøj
• påklædning efter vejret
• din egen våddragt, hvis du har én

Inden vi tager på vandet taler vi om sikkerhed.
Vi er mange instruktører som ønsker at passe
godt på dig, derfor skal du bære en af vores
redningsveste, når du bevæger dig i vand.
Du kan låne våddragt af os, så du undgår at
fryse. Men har du din egen våddragt, så tag den
gerne med.
Vi glæder os til at se dig og gøre dig til en sej
surfer! Tilmeld dig en eller flere dage + evt.
lørdag.
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Vigtigt:
I tilfælde af meget kraftig vind vil aktiviteten af
sikkerhedsmæssige grunde blive aflyst. Her vil
du blive kontaktet af os.

SAMMEN I VILDMARKEN - PÅ STEVNS
Tidspunkt:

Onsdag den 27. juli kl. 09.00 - torsdag den 28. juli kl. 15.00

Sted:

Start og slut ved Traktørstedet i Gjorslev Bøgeskov

Alder:

Fra 12 - 18 år. Minimum 10 / Max 20 deltagere

Pris:

100,00 kr.

Arrangør:

Hårlev Gymnastikforening og Gjorslev Gods

Kontakt:

Jesper Kloppenborg tlf. 21 49 76 97

27 timer med noget af det bedste friluftsliv
Stevns kan byde på!

Har du lyst, så kom og prøv!

• Vi laver selv al mad af det vi kan finde, fan-

Vigtig:
Alle deltagere får tilsendt en udførlig men simpel pakkeliste.

ge eller få

• Vi skal prøve os selv af til lands, til vands og
i luften

• Vi laver selv lejr og sover i det fri
Eller sagt på en anden måde:
Der bliver mulighed for at gå, cykle, fiske, svømme, spise, sejle, klatre, kaste, skyde, stege,
bygge, hygge, synge og opleve steder på Stevns
de fleste ikke kender eller kommer.

Aktiv sommer 2022
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KANOTUR PÅ SUSÅEN - OVERNATNINGSTUR
Tidspunkt:

Torsdag den 28. juli kl. 09.00 - fredag den 29. juli kl. 15.00

Sted:

Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 9-17 år. Max 30 deltagere

Pris:

250,00 kr.

Arrangør:

Forældreforeningen Store Heddinge Skole

Kontakt:

Bitten Graversen, tlf. 23 27 98 22

Vi køre i bus til teltplads "fuglebjergbroen" og
sejler derfra til Nåby camping "Æblehaven"
hvor vi slå lejr og senere skal sove i telt.
På sejlturen spiser vi vores medbragte madpakke, og kommer forbi en lille købmand hvor der
kan provianteres.
Vi spiser primitiv mad som er tilberedt på bålet
og bager snobrød.
Næste dag sejler vi til Næstved, hvor turen
slutter, og bussen kører hjem til skolen.
Vi sørger for:
• telte/redningsveste
• aftensmad torsdag
• morgenmad og frokost fredag

26

Husk:
• madpakke til torsdag
• drikkedunk
• praktisk tøj
• håndklæde og badetøj
• lommelygte
• sovepose og liggeunderlag
• solcreme
• myggebalsam
• lommepenge

PADEL HOS RØDVIG G & I
Tidspunkt:

Fredag den 29. juli kl. 10.00-12.00 eller kl. 13.00-15.00.

Sted:

Sydstevnshallen, Rødvigvej 62 4673 Rødvig

Alder:

10-15 år. Max 12 deltagere på hver timeslot

Pris:

50 kr.

Arrangør:

Rødvig G & I

Kontakt:

Kenneth Simonsen tlf. 28 76 35 01 / Niels Nielsen tlf. 93 80 25 40

Rødvig G & I inviterer til aktiv sommer dag.
Her er muligheden for at dit barn kan en sjov
padel oplevelse i sommerferien.

Husk:
Sportstøj efter vejret, udendørs sportssko og
drikkedunk.

Kom og tage udfordringen op og en mulighed
for at skabe nye venskaber mens børnene lærer
at spille padel.
Dit barn kan være med uanset niveau og alder,
da udfordringerne bliver tilpasset den enkelte
spillers niveau.

Aktiv sommer 2022
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KARATE / SELVFORSVAR
Tidspunkt:

Fredag den 29. juli kl. 10.00 - 12.00

Sted:

Erikstruphallen, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 8 år. Minimum 10 og max 40 deltagere.

Pris:

25,00 kr.

Arrangør:

Stevns Karate Klub

Kontakt:

Jørgen Dybdal, tlf. 31 31 44 90

Er du vil med ninjaer og fysisk udfordring/leg?
Så er karate helt sikkert noget for dig!

Der er garanti for sjov, sved på panden og fordybelse!

Karate handler langt fra kun om at kunne slå og
sparke. Det er først og fremmest selvforsvar,
hvor alle de øvelser, som du lærer, handler om
at vi skal passe på hinanden.

Husk:
Tøj du kan bevæge dig i (joggingbukser) og en
drikkedunk.

Vi skal lære selvforsvar på en sjov og fornuftig
måde, når vi bliver undervist i karatens grundteknikker, angreb og stillinger.
Vi skal også høre om karatens traditioner og
filosofi.
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AQUACAMP
Tidspunkt:

Mandag den 1. august - torsdag den 4. august kl. 09.00 - 15.00

Sted:

Stevnsbadet, Parkvej 2, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 7 - 11 år. Minimum 40 og Max 90 deltagere

Pris:

400,00 kr.

Arrangør:

Svømmeklubben SHS – Stevns

Kontakt:

Tine E. Jensen, tlf. 25 46 54 04

Har du lyst til fire dage med grin, leg og masser
af vand? Så er Aquacamp lige noget for dig.
Aquacamp er en mulighed for at opleve nye og
spændende vandaktiviteter samtidig med, at du
får nye kammeratskaber på tværs af niveau,
køn og alder.

Husk:
Medbring madpakke, drikkedunk, badetøj,
svømmebriller og udendørs sportstøj.
Børnene er under opsyn af klubbens trænere
og livreddere.

Ugen består af forskellige lege og øvelser i vand
og på land. Vi skal svømme og dykke, lave livredningsaktiviteter og lære De 5 baderåd, på
opgavejagt, lave boldspil og fangelege.
Der uddeles merchandise til alle deltagere, og
børnene får hver dag serveret frugt og saft .

Aktiv sommer 2022
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SMAGSPRØVE PÅ GOLF
Tidspunkt:

Tirsdag den 2. og onsdag den 3. august kl. 09.00-13.00

Sted:

Vallø Golf, Køgevej 87 4600 Køge

Alder:

Fra 7-16 år. Min. 10 og Max. 20 deltagere

Pris:

50,00 kr.

Arrangør:

Vallø Golf

Kontakt:

Jytte Storm, tlf. 22 79 58 28

Kom og vær med til to dages sjov sommergolf!
Du får lov til at slå bolden HELT vildt langt, grine og danse sejrsdans, når du kommer til Aktiv
Sommer i Vallø Golfklub. Her står vi klar med
golflege, golføvelser og spil på vores 9-hulsbane

Dine forældre og bedsteforældre er meget
velkomne til at komme med. For på golfbanen
kan alle spille med hinanden. Uanset alder og
størrelse.
DET ER SJOVT AT GÅ TIL GOLF

I pausen serverer vi frugt og drikkelse. Og alle
får en goodiebag - med blandt andet en drikkedunk - med hjem.

Husk:
Du skal huske at tage tøj på, som passer til vejret og sko, som sidder fast på fødderne.

Vi spiller med køller og bolde. Og vi har udstyr,
som passer til din størrelse, klar til dig.

Og så selvfølgelig godt humør!

Timerne på golfbanen suser af sted. Og vi kan
love dig, at du får brugt alle dine kræfter og er
godt træt efter en hel formiddag fyldt med lege
og konkurrencer ude på golfbanen.
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BIAVLER FOR EN DAG
Tidspunkt:

Onsdag den 3. august kl. 09.00 - 13.00

Sted:

Biskolen, Stolpehuse 3, 4652 Hårlev

Alder:

Fra 10 - 14 år. Max 15 deltagere

Pris:

40,00 kr.

Arrangør:

Østsjællands Biavlerforening

Kontakt:

Ole Ejlersen, tlf. 22 81 65 46

Du besøger bistaderne og lærer at kende forskel på dronningen, arbejdere og droner. Du ser
også biernes fantastiske byggeteknik og deres
dans.

Husk:
Du skal have lange bukser på og gummistøvler
er en god ide. Bidragt låner du af os, så du undgår at blive stukket.

Vi slynger noget af honningen, som du kan
nyde til de pandekager, vi bager over bålet.

Medbring madpakke.

Du får et lille glas nyslynget honning med hjem.

Aktiv sommer 2022

Vigtig:
Hvis du ved, at du er allergisk over for bi- og
hvepsestik, så giv instruktørerne besked på
dagen.
Det er vigtigt, at I har et telefonnummer på en
kontaktperson, som vi kan kontakte på dagen.
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FILM - ENCANTO
Tidspunkt:

Fredag den 5. august kl. 16.00 - 18.00

Sted:

Algade 32, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 7 år. Max 120 deltagere

Pris:

30,00 kr.

Arrangør:

Biografen Snurretoppen

Kontakt:

Mette Schløer, tlf. 30 31 27 77

Familien Madrigal, som bor godt gemt væk i
Colombias bjerge i et magisk hus, i en
pulserende by, på et fabelagtigt, fortryllet
sted ved navn Encanto.
Encantos magi har skænket hvert af familiens
børn et enestående talent, fra superkræfter til
helbredende evner - dvs. alle børnene undtaget
ét: Mirabel. Men da hun opdager, at den magi,
der omslutter Encanto er truet, konkluderer
Mirabel, at hun, det eneste almindelige medlem af familien Madrigal, måske er sin usædvanlige families eneste håb.
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Husk:
Dørene åbnes først ½ time før forestillingen.

PARKOUR BONANZA
Tidspunkt:

Lørdag den 6. august kl. 10.00-.15.00

Sted:

Hårlevhallen, Industrivej 39 4652 Hårlev

Alder:

Fra 12- 18 år. Max. 35 deltagere

Pris:

50,00 kr.

Arrangør:

Hårlev Gymnastikforening

Kontakt:

Jeppe Kloppenborg tlf. 21 49 76 97

Det bliver 5 timers fuld gas med parkour indendørs og udendørs.
Vi arbejder med store og små udfordringer, der
passer til hvad du kan - hvis du øver dig!
Det bliver op ad vægge, under borde, med bind
for øjnene, rigtig sjovt… og lidt hårdt!

Vi byder på frokost fra Hårlevhallernes cafeteria.

Husk:
Medbring drikkedunk, tøj der kan tåle at blive
brugt og slidt, samt evt. et ekstra sæt.
En mobil hvis du vil lave videoer på den.

Vi slutter af med at lave nogle små videoer I kan
få med hjem.

Aktiv sommer 2022

33

GI’ DEN GAS GYMNASTIKDAG
Tidspunkt:

Søndag den 7. august kl. 09.30 - 15.15 (afhentning fra 14.30)

Sted:

Stevnshallen og Stevnsbadet, Parkvej 2A, 4660 Store Heddinge

Alder:

Fra 5 - 9 år. Max 45 deltagere

Pris:

50,00 kr.

Arrangør:

Hårlev og Store Heddinge Gymnastikforening

Kontakt:

Pia Lund Hindsberg 61 78 35 52 / Jesper Kloppenborg 21 49 76 97

I år tilbyder Hårlev og Store Heddinge gymnastikforening en sjov og aktiv dag i Stevnshallen.
Vi starter i hallen med en masse forskellige
lege og vi skal selvfølgelig også lave fede spring
på trampolin og Air track.
Dagen sluttes af med en tur i vores dejlige
svømmehal.

Vi håber du har lyst til at være med, også selvom du aldrig har prøvet at gå til gymnastik før.
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Der serveres formiddagsfrugt og frokost (pasta
med kødsovs). Efter svømmehallen slutter vi
dagen af med saft, kage og kaffe til forældrene.
Her er i velkommen til at få en snak om begge
foreninger og hvilke hold der kunne passe jeres
barn og familie bedst.

Husk:
Tøj du kan bevæge dig i, både inde og ude,
badetøj, et håndklæde og en drikkedunk.

AFBUD
Afbud skal ske i god tid. Det kan give en
anden mulighed for at deltage i stedet.
Afbuddet sker til kontaktpersonen på
aktiviteten, og deltagergebyret vil ikke
blive refunderet.

Der skal lyde en stor tak til alle foreninger, aktører m.v. for at gøre Aktiv Sommer en realitet uden jer er Aktiv Sommer ikke det samme.
TAK!

TILMELDING / AFBUD
Tilmelding til aktiviteter kan sku ske online, via link på forsiden af www.stevns.dk.
Afbud til aktiviteten skal ske direkte til arrangøren, på oplyste tlf. nr.
Ændringer og aflysninger kan forekomme.
Aktiv sommer 2022
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AFBUD
Afbud skal ske i god tid. Det kan give en
anden mulighed for at deltage i stedet.
Afbuddet sker til kontaktpersonen på
aktiviteten, og deltagergebyret vil ikke
blive refunderet.

KONTAKT
Anna Kronholm Juul
annajuul@stevns.dk
Tlf. 23 24 93 55
Alternativt
Yasmina Liv Zacares
yaszac@stevns.dk
Tlf. 29 29 32 95
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