aktiv sommer
2018

Tilmelding

I denne folder finder du programmet for Aktiv Sommer 2018. Du kan
tilmelde dig til aktiviteterne på stevns.dk fra onsdag den 23. maj til tirsdag
den 5. juni.

Aktiv sommer 2018

Aktiv Sommer er et tilbud til
skolesøgende børn og unge
i Stevns Kommune
Aktiv Sommer giver børn og unge i

internettet, betaler du også tilmeldings-

Stevns Kommune en mulighed for at

gebyret.

få nogle spændende, indholdsrige og
udfordrende dage i sommerferien.

Der kan benyttes Dankort, eDankort,
VISADankort, VISA Electron, Mastercard

Det stevnske foreningsliv kan på denne

m.m. Du får en kvittering tilsendt via

måde give et værdifuldt tilbud til alle

e-mail.

skolesøgende børn, samtidig med at
foreningerne har mulighed for at præ-

Der er et begrænset antal pladser på

sentere, hvad de hver især står for.

de fleste aktiviteter. HUSK derfor tilmeldingsfristen. Tilmelding foregår efter

Aktiv Sommer ville ikke kunne eksistere

’først til mølle’-princippet.

uden en stor indsats fra foreningslivet,
så det skal de have tak for!

Et par dage før du skal deltage i et arrangement, vil du modtage en sms

Tilbuddene i Aktiv Sommer er varierede

med en påmindelse. Husk derfor at opgi-

- nogle spænder over flere dage, andre

ve et mobilnummer.

starter og slutter samme dag.
Det skal du huske at være opmærksom

Samtykkeerklæring v. billeder

på ved tilmelding.

og film
Når du tilmelder dig Aktiv Sommer, giver

tilmelding

du samtidig Stevns Kommune ret til at

Tilmelding starter onsdag den 23.

anvende billeder eller video

maj kl. 10.00 og lukker igen tirsdag

i forbindelse med gode, positive historier

den 05. juni 2018 ved midnat.

om Aktiv Sommer.
Dette kan være på www.stevns.dk, på

For at tilmelde dig skal du gå ind på

Stevns Kommunes facebookside, ved

forsiden af stevns.dk. Tilmelding kan

pressemeddelser eller i kommende

kun ske online.

års Aktiv Sommer-brochurer.

Samtidig med at du tilmelder dig via

Stevns Kommune forpligter sig til kun at
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bruge billederne i den sammenhæng, de

påklædning

er taget i.

Påklædning skal være tilpasset vejret.
Medbring regntøj, praktiske sko

Denne samtykkeerklæring har ingen

m.m., hvis det er udendørs.

forældelsesfrist, men du kan til enhver
tid ophæve den ved at kontakte

forsikring

Kultur & Fritid på kultur-fritid@stevns.dk.

Forsikring har de fleste husstande
selv (heltidsulykkesforsikring). Stevns

Send en mail til os straks efter din

Kommune har ikke tegnet en speciel

tilmelding, hvis du ønsker at trække dit

forsikring, da det ikke er tilladt kommu-

billede-samtykke tilbage.

ner at tegne sådanne forsikringer
mere. Forældre er derfor selv ansvarlige

Den lidt besværlige arbejdsgang skyldes,

for børnenes forsikring.

at man desværre skal acceptere vores
betingelser før en tilmelding, og vi ikke

Børneattester

kan dele betingelserne i to.

Børneattester på de frivillige ledere
og hjælpere bliver indhentet af arrangø-

Forplejning

rerne selv. Til Stevns Kommune afleveres

Forplejning vil indgå i nogle aktiviteter,

en ’tro og love’-erklæring.

og ved andre skal du selv sørge for en
madpakke og drikkevarer. Husk at

AFLYSNINGER

kigge under aktiviteten, der står det

I tilfælde af dårligt vejr vil vandsports

som regel.

aktiviteter af sikkerhedsmæssige grunde blive aflyst. Dette kan også ske ved

afbud

andre udendørs aktiviteter.

Afbud skal ske i god tid. Det kan give
en anden mulighed for at deltage i ste-

Har du spørgsmål til de enkelte aktivite-

det. Afbuddet sker til kontaktpersonen

ter, kan du henvende dig til kontaktper-

på aktiviteten, og deltagergebyret vil ikke

sonen eller til:

blive refunderet.
Yasmina Zacares - yaszac@stevns.dk
Desværre er der i stigende grad flere

tlf. 56 57 52 77 eller 29 29 32 95

tilmeldte børn, der udebliver fra tilmeldte
aktiviteter. Det er rigtig ærgerligt

Tina Madsen - tinamads@stevns.dk

for de børn, der bliver afvist pga.

tlf. 56 57 51 13 eller 20 35 77 47

overtegnede hold.
Du ønskes en rigtig god Aktiv Sommer!
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FILM - ferdinand
Tidspunkt:	Fredag den 29. juni kl. 16.00 - 17.30		
Sted:			Algade 32, 4660 Store Hedding
Alder:			Fra 6 år
Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Støtteforeningen Snurretoppen, med Snurretoppen

Kontakt:		

Hanne Olsen, tlf. 23 46 04 12

Animationsfilmen ’Ferdinand’ handler

Ferdinand, bliver den fredelige tyr ved en

om den fredelige tyr af samme navn. I

fejl udvalgt og transporteret til hoved-

stedet for at kæmpe mod de andre brov-

staden, hvor de har høje forventninger til

tende tyre, vil han meget hellere sidde og

hans evner.

sniffe til velduftende blomster.
Tyren er fast besluttet på at vende
Som tiden går, vokser Ferdinand sig stor

tilbage til sin familie, og han samler en

og stærk, men hans temperament forbli-

gruppe af umage venner for at hjælpe

ver blidt som et lams.

ham hjem.

En dag kommer fem mænd forbi Fer-

Husk:

dinands hjemby, som leder efter den

Dørene åbnes først ½ time før forestil-

største, hurtigste og vredeste tyr til

lingen.

tyrefægtning i Madrid. Da en bi stikker
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Fisketur med valløbåden
Tidspunkt:	Fredag den 29. juni kl. 09.00 - 16.00
Sted:			Valløbåden ved Garderhøjens Havn, Vejs Ende, 4671 Strøby
Alder:			

7 - 16 år. Minimum 10 og max 45 deltagere

Pris:			

40 kr.

Arrangør:	Foreningen Valløbåden
Kontakt:

Torsten Paridon, tlf. 29 24 48 43

Vi fisker med stang fra båd, efter ørred

Husk:

og hornfisk.

Madpakke og tøj efter vejret.

På land har vi en kastekonkurrence. Så

Regntøj/gummistøvler eller badetøj/

husk at øve dig hjemmefra.

håndklæde, alt efter vejret.

Du kan også lære at klargøre dit fiskegrej

Din egen godkendte redningsvest,

og rense en fisk, som vi selvfølgelig

der skal passe til din kropsvægt.

skal smage på. Er du mere til pølser og

Svømmeveste godkendes ikke!

snobrød, så er der også tænkt på det.
Hvis du selv har fiskeudstyr, (havstang,
Der er fine præmier sidst på dagen.

spinnere og pirke), så tag det med, ellers
kan du låne.
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biavler for en dag
Tidspunkt:	Mandag den 2. juli kl. 9.00 - 13.00		
Sted:			

Stolpehuse 3, 4652 Hårlev

Alder:			

8 - 14 år. Minimum 10 og max 25 deltagere

Pris:			

30 kr.

Arrangør:	Østsjællands Biavlerforening
Kontakt:		Ole Ejlersen, tlf. 22 81 65 46

Du besøger bistaderne og lærer at kende

låner du af os så du undgår at blive

forskel på dronningen, arbejdere og

stukket.

droner. Du ser også biernes

Husk madpakke, vi giver juice.

fantastiske byggeteknik og deres dans.
Vi slynger noget af honningen, som du

Vigtigt:

kan nyde til de pandekager, vi bager over

Hvis du ved at, du er allergisk over for

bålet.

bi- og hvepsestik, så giv instruktørerne

Du får et lille glas nyslynget honning med

besked på dagen.

hjem samt et lys, du selv har lavet af
biernes voks.

Det er også vigtigt at I har et tlf. nr. på en
kontaktperson, som vi kan få fat på på

Husk:
Du skal have lange bukser på og
gummistøvler er en god ide. Bidragt
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dagen.

FILMVÆRKSTED I BOESDAL
Tidspunkt:	Mandag den 2. til tirsdag den 3. juli kl. 09.00 til 14.00
Sted:			Boesdalvej 14A, 4673 Rødvig Stevns
Alder:			

9 - 12 år. Minimum 6 deltagere og max 12 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Bibliotek, Østsjællands Museum, Verdensarv Stevns

					

og Stevns Naturcenter

Kontakt:		

Ziska Lørup, tlf. 56 57 53 74. Karen Brokøb, tlf. 24 45 36 44

Vil du lære at lave film på en iPad?

Husk:

Og samtidig lære om meteornedslag,

Medbring madpakke. Husk godt fodtøj,

dinosaurer og sjældne dyr og planter i

praktisk påklædning og solcreme alt

Boesdal?

efter vejret.

Supernørder fortæller om Boesdal

Bedsteforældre eller forældre er også

Kalkbrud og hvorfor Stevns Klint er vigtig

velkomne.

for mennesker i hele verden.
Vi går sammen to og to og laver film

De film som laves, kan efterfølgende

på iPads – actionfilm med dinosaurer,

blive brugt i formidlingssammenhænge

naturfilm der får Sebastian Klein og

af Stevns Bibliotekerne, Østsjællands

Morten DD til at ligne amatører, eller

Museum og Verdensarv Stevns.

noget helt tredje – du bestemmer.
Vi mødes på p-pladsen oven for
Kalkbruddet.
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TENNISSJOV
Tidspunkt:	Mandag den 2. til tirsdag den 3. juli kl. 10.00 - 15.00		
Sted:			

Hårlev Mark 6A, 4652 Hårlev

Alder:			

7 - 14 år. Minimum 10 og max 25 deltagere

Pris:			

30 kr.

Arrangør:

Hårlev Tennis Klub

Kontakt:		

Helle Wulf, tlf. 40 49 90 08

TennisSjov er aktiv ferie med sjove ople-

Vi afslutter hver dag med en Ten-

velser, udfordringer og mulighed for at få

nisCamp-test. Endvidere kårer vi Dagens

nye venner.

Kammerat og Dagens Fighter.

Alle dagene vil vi sørge for en god blan-

Alle deltagere vil modtage et diplom og

ding af tennislege, tennisinstruktion,

en medalje. Derudover er der præmier til

samt forskellige øvelser med bold og

dagens vindere.

ketcher rundt.
Du vil som deltager få en sjov oplevelse,

Husk:

med fokus på at lære alle tennisspillets

Gummisko og madpakke.

slag. Vi spiller med bløde bolde og bruger
Play & Stay principperne, så bane og
bold tilpasses til deltagernes niveau.
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Stevns E-sports lan dage
Tidspunkt:	Mandag den 2. til torsdag den 5. juli (3 døgn delt op i 11.00 - 11.00)
Sted:			

Hotherskolen, Faksevej 4, 4652 Hårlev

Alder:			Fra 9 år. Minimum 10 og max 50 deltagere
Pris:			

50 kr.

Arrangør:

Stevns eSport forening

Kontakt:		Jakob Knudsen, tlf. 25 54 42 48

Stevns eSport forening afvikler tre LAN

to dage eller alle tre dage. Vi laver

dage på Hotherskolen i Hårlev, hvor

frokost, aftensmad, morgenmad og

alle er velkomne uanset om du er ret

spiser samme alle tre dage.

proff eller helt ny gamer. Så kom og spil
computer sammen med andre gamere.

E-sport er meget mere end timevis

Vi spiller bl.a. Counterstrike, LOL og

af individuel gaming foran skærmen.

Fortnite.

Programmet står på holdspil og på
spilletekniske øvelser for at forbedre

Hvert LAN-døgn starter kl. 11.00 og

dine individuelle og teamplayer skills. Vi

varer til næste morgen kl. 11.00. Der er

krydrer vi dagenes program med sjov i

mulighed for at sove når/hvis du vil på

gymnastiksalen eller udendørs.

LANet, men du er også velkommen til at
spille i dagtimerne og sove hjemme.

Husk:
Medbring egen computer, skærm, mus og

Du er velkommen til at være med én dag,

headset, samt evt. sovepose og madras.
Vi har internet kabler og stikdåser.
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Vandsport på ege
Tidspunkt:

Tirsdag den 3. juli kl. 10.00 - 16.00 		

Sted:			Kystvejen 45, Strøby Egede, 4600 Køge
Alder:			

9 - 16 år. Minimum 9 og max 16 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:	Bådklubben Ege
Kontakt:		Mogens Jappe, tlf. 56 26 83 50

Er du vild med vand og sejlads ?

ingen sejlererfaring at deltage.

Så kom og prøv at sejle vores optimist-

Husk:

og feva joller alene, efter forudgående

Du skal medbringe en godkendt red-

instruktion eller sammen med en erfa-

ningsvest der passer til din vægt, skifte-

ren sejler eller instruktør!

tøj fra inderst til yderst, regn og badetøj.

Du kommer også til at opleve, hvor

Har du våddragt/vådsko, så tag det med.

skønt det er at ro havkajak. Kun lyden af

Vigtigt:

kajakken gennem vandet, fredeligt og

Tilmelding er samtidig en bekræftelse

tæt på naturen !

på, at barnet kan svømme 200 meter
og må deltage i aktiviteterne på og i
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Vi stiller havkajakker og sikkerhedsud-

vandet samt sejle alene. Sikkerheden

styret udover din egen redningsvest til

på vandet har top prioritet, så svømme-

rådighed, og vi giver grundig instruktion

veste accepteres ikke – kun godkendte

inden turen.

redningsveste passende til barnets vægt

Det bliver en uforglemmelig dag med

giver adgang til deltagelse. EGE har

mange nye oplevelser, og det kræver

enkelte veste til udlån.
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digital fotografering
Tidspunkt:

Tirsdag den 3. til onsdag den 4. juli kl. 09.00 - 16.00

Sted:			

Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

Alder:			

12 - 16 år. Minimum 12 og max 18 deltagere

Pris:			

50 kr.

Arrangør:

Stevns Fotoklub

Kontakt:		Bente Magelius, tlf. 20 12 67 34

Har du lyst til at lære noget om digital

Du vil få små opgaver og vejledning i

fotografering, så har du muligheden her.

fotografering. Vi ser på jeres udvalgte
billeder på storskærm, hvor vi taler om,

Medbring dit eget kamera, et tomt

hvorfor du valgte det motiv og giver

hukommelseskort og overførselskabel

feedback som du kan bruge efterfølgen-

til pc.

de.

Da vi måske søger fotografiske udfor-

Du får en printet forstørrelse af et af dine

dringer på Stevns udenfor Store Heddin-

udvalgte billeder i A4-format, som du

ge, skal vi bede om en skriftlig tilladelse

kan tage med hjem.

fra dine forældre til transporten, som vil
foregå i privatbiler.
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De 2 dage vil veksle mellem kort teori og

Husk:

praktiske øvelser i marken.

Vi sørger for mad og drikke begge dage.
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Billedværksted
Tidspunkt:

Tirs. d. 3., ons. d. 4. eller tors. d. 5. juli kl. 09.00 - 12.00

Sted:			Jeanne Johansens butik, Algade 21, Store Heddinge
Alder:			Fra 8 år. Minimum 6 og max 10 deltagere
Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Store Heddinge Bibliotek

Kontakt:		

Hanne Nielsen, tlf. 56 57 53 56

Jeanne Johansen har en lille butik og

Husk:

værksted i Algade. Her arbejdes der med

Man må kun tilmelde sig én workshop, så

at tegne, male, klippe-klistre m.m.

andre også har mulighed for at deltage.
Der bliver en lille pause undervejs med

Er du glad for pensler, farver, papir og
former, og er du god til at få en opgave,
hvor du skal koncentrere dig?
Så brug en formiddag i sommerferien i
Jeanne´s billedværksted og få dit eget
flotte billede med hjem.
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juice og kiks.

FILMVÆRKSTED I BOESDAL
Tidspunkt:	Onsdag den 4. til torsdag den 5. juli kl. 09.00 til 14.00
Sted:			Boesdalvej 14A, 4673 Rødvig Stevns
Alder:			

9 - 12 år. Minimum 6 deltagere og max 12 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Bibliotek, Østsjællands Museum, Verdensarv Stevns

					

og Stevns Naturcenter

Kontakt:		

Ziska Lørup, tlf. 56 57 53 74. Karen Brokøb, tlf. 24 45 36 44

Vil du lære at lave film på en iPad?

Bedsteforældre eller forældre er også

Og samtidig lære om meteornedslag,

velkomne.

dinosaurer og sjældne dyr og planter i
Boesdal?

De film som laves, kan efterfølgende
blive brugt i formidlingssammenhænge

Supernørder fortæller om Boesdal

af Stevns Bibliotekerne, Østsjællands

Kalkbrud og hvorfor Stevns Klint er vigtig

Museum og Verdensarv Stevns.

for mennesker i hele verden.
Vi går sammen to og to og laver film

Husk:

på iPads - actionfilm med dinosaurer,

Medbring madpakke. Husk godt fodtøj,

naturfilm der får Sebastian Klein og

praktisk påklædning og solcreme alt

Morten DD til at ligne amatører, eller

efter vejret.

noget helt tredje – du bestemmer.
Vi mødes på p-pladsen oven for
Kalkbruddet.
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stg boksning
Tidspunkt:	Onsdag den 4. juli kl. 10.00 - 11.30
Sted:			

Hårlevhallen

Alder:			

10 - 13 år. Maximum 15 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

STG/Vallø

Kontakt:		Kim Andersen, tlf. 25 34 48 75

Går du med en drøm om at blive den nye

Boksning er en gentlemans sport, hvor

Mikkel Kessler?

du lærer at mestre alle ovenstående
skills. Du når ikke det hele denne ene

Eller synes du bare, at en sport der

dag. Men vi kan love dig, at det bliver

handler om styrke, koncentration, teknik,

sjovt, lærerigt, og samtidig får du måske

balance og hurtighed lyder fedt?

nogle nye venner.

En ting er sikkert – du kommer i form,

Husk:

og du får prøvet dine grænser af med

Drikkedunk og tøj du kan bevæge dig i.

hensyn til din kondition.
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stg boksning
Tidspunkt:	Onsdag den 4. juli kl. 11.30-13.00
Sted:			

Hårlevhallen

Alder:			

13 - 16 år. Maximum 15 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

STG/Vallø

Kontakt:		Kim Andersen, tlf. 25 34 44 87

Går du med en drøm om at blive den nye

Boksning er en gentlemans sport, hvor

Mikkel Kessler?

du lærer at mestre alle ovenstående
skills. Du når ikke det hele denne ene

Eller synes du bare, at en sport der

dag. Men vi kan love dig, at det bliver

handler om styrke, koncentration, teknik,

sjovt, lærerigt, og samtidig får du måske

balance og hurtighed lyder fedt?

nogle nye venner.

En ting er sikkert – du kommer i form,

Husk:

og du får prøvet dine grænser af med

Drikkedunk og tøj du kan bevæge dig i.

hensyn til din kondition.
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karate v. hårlev karate klub
Tidspunkt:	Lørdag den 7. juli kl. 10.00 - 12.00
Sted:			

Hotherskolens Gymnastiksal

Alder:			

8 - 15 år. Minimum 8 og max 20 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Hårlev Karate Klub

Kontakt:		Kim Hansen, tlf. 60 17 52 02

Vil du lære, hvordan du kan forsvare dig

Vi skal slå på puder og sandsække. Vi

selv og respektere andre mennesker!

skal også bruge de remedier, som vi har
i klubben.

Du får en masse motion, og får styrket
kroppen samt lidt smidighed.
Du vil ende med at opleve, at du får et
kanon godt selvværd.
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Du vil også komme til at lære andre at

Husk:

kende, og hvem ved, måske får du en ny

Du skal komme i træningstøj og godt

kammerat.

humør, så klare vi resten.
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Opbygning af modeljernbane og landskab
Tidspunkt:	Mandag den 9. juli til fredag den 13. juli kl. 09.30 - 14.30
Sted:			Maarbjerg 11, 4660 Store Heddinge
Alder:			

10 - 14 år. Minimum 4 og max 6 deltagere

Pris:			

100 kr.

Arrangør:	Modeljernbaneklubben STEVNSTOGET
Kontakt:		Orla Nielsen, tlf. 25 78 33 70. Peer Olsen, tlf. 20 65 81 70

Kom og leg med modeltog.

resultat fra ugen. Så sæt gerne kryds i
kalenderen den dag.

Vi skal opbygge en modelbane helt fra
bunden med tog, huse, landskab og vi
skal lave træer og andre landskabsting
fra bunden.
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Vi vil rigtigt gerne deltage i Store

Husk:

Heddinge Open By Night fredag den

Klubben giver noget at drikke til din

3. august, hvor vi kan vise det færdige

medbragte madpakke.
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Madskole (sTRØBYSKOLEN)
Tidspunkt:	Mandag den 9. juli til fredag den 13. juli 		
Sted:			

Strøbyskolen, skolekøkkenet

Alder:			

8-14 år. Max 12 deltagere. Aktiv Sommer har 12 pladser

Pris:			

595 kr.

Arrangør:	Alslev 4H
Kontakt:	Gyda Andersen, tlf. 30 13 18 26

På en Madskole tager børnene

Husk:

grydeskeen i egen hånd. De lærer at

Mandag, tirsdag, onsdag:

lave god, sund mad fra bunden, dyrker

kl. 09.00 – 15.30

motion og kommer på ekskursion,

Torsdag (familieaften):

hvor de ser fødevarer i kæden fra jord

kl. 09.00 – 20.00

til bord hos en dansk jordbrugs- eller

Fredag:

fødevarevirksomhed.

kl. 09.00 – 14.00

Forældre og søskende inviteres til

Læs mere på www.madskoler.dk.

familieaften om torsdagen.
Formålet med Madskolerne er at lære
børn og unge om sund kost og motion på
en sjov og aktiverende måde.
Instruktørerne på Madskolerne er
frivillige.
VIGTIGT:
Prisen på 595 kr. omfatter 25 kr.,
som betales ved tilmelding. Herefter
betales 570 kr., som dækker udgifter til
madskolen, samt medlemskab til Alslev
4H. Faktura vil blive fremsendt direkte
til deltager efter tilmelding. Der oprettes
venteliste
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Madskole (hothersKOLEN)
Tidspunkt:	Mandag den 9. juli til fredag den 13. juli 		
Sted:			

Hotherskolen, skolekøkkenet

Alder:			

8-14 år. Max 10 deltagere. Aktiv Sommer har 10 pladser

Pris:			

595 kr.

Arrangør:

Stevns 4H

Kontakt:	Lene Ingleby, tlf. 50 50 28 81

På en Madskole tager børnene

Husk:

grydeskeen i egen hånd. De lærer at

Mandag, tirsdag, onsdag:

lave god, sund mad fra bunden, dyrker

kl. 09.00 – 15.30

motion og kommer på ekskursion,

Torsdag (familieaften):

hvor de ser fødevarer i kæden fra jord

kl. 09.00 – 20.00

til bord hos en dansk jordbrugs- eller

Fredag:

fødevarevirksomhed.

kl. 09.00 – 14.00

Forældre og søskende inviteres til

Læs mere på www.madskoler.dk.

familieaften om torsdagen.
Formålet med Madskolerne er at lære
børn og unge om sund kost og motion på
en sjov og aktiverende måde.
Instruktørerne på Madskolerne er
frivillige.
VIGTIGT:
Prisen på 595 kr. + 25,- i
administrationsgebyr. Inklusiv i prisen
er medlemskab til Stevns 4H. Faktura vil
blive fremsendt direkte til deltager efter
tilmelding.
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en dag på ranestedet i varpelev
Tidspunkt:

Tirsdag den 10. juli kl. 10.00 - 15.00

Sted:			Ranestedet, Varpelev bygade 9, Varpelev
Alder:			

10 - 11 år. Minimum 12 og max 24 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:	Foreningen Den Selvejende Institution Ranestedet
Kontakt:		Jørgen Holstein, tlf. 56 28 90 24

Besøg Ranestedet og oplev på egen

Du får selvfølgelig også en kort

krop hvordan hverdagen blev levet på

orientering om Varpelevs dramatiske

et mindre husmandssted for 60-70 år

fortid bl.a. sandfærdige hændelser på

siden.

ting sket her for mange år siden.

Du vil i løbet af dagen komme til at

Når dagen er omme, modtager du et

arbejde med følgende opgaver:

bevis med en karakter for din indsats.

•

bage æbleskiver på gammelt komfur

•

knytte armbånd af strikkegarn

Husk:

•

vaske tøj i vuggevaskemaskine samt

Du skal selv tage en madpakke med. Vi

ved egen håndkraft

serverer saftevand.

•

slibe knive på en pedaldreven
slibemaskine

•

rense korn i en gammel
kornrensemaskine

•

save brænde

•

knytte reb af sejlgarn

•

diverse gamle lege f. eks at gå på
stylter
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BRANDMAND FOR EN DAG
Tidspunkt:	Onsdag den 11. juli kl. 09.00 - 14.00		
Sted:		Falck Hårlev, Industrivej 34, 4652 Hårlev
Alder:		

7 - 14 år. Minimum 30 og max 60 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:	Falck Hårlev og Hårlev Brandmandsforening
Kontakt:		

Henning Christiansen 40 30 69 60. Michael Nielsen 22 79 33 02

Kom og oplev hvad det vil sige at være

hockey- banen over for Hårlevhallen, for

brandmand.

dem som har lyst til det.

Vi kommer ind på, hvordan vi får tilkaldt

Husk:

hjælp når en brand eller ulykke er sket,

Skifte tøj hvis du vil være med i

hvordan man yder 1. hjælp og hvordan

vandkampen og en madpakke. Vi giver

slukker man en lille brand inden den

en sodavand eller vand til maden.

udvikler sig.
Hvis der er nogle begrænsninger f.eks.,
Vi har frigørelse, viser køretøjer frem, vi

at du ikke må køre med i bilerne eller

laver en røgdykker bane så I kan mærke,

noget andet, så skal dine forældre give

hvor tungt det udstyr er, som vi bruger

os besked på skrift.

ved røgdykning.
Sidst på dagen er der vandkamp på
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Det er vigigt, at vi har forældres tlf. nr.!

badminton
Tidspunkt:	Man. den 23. eller tirs. den 24. juli kl. 10.00 - 15.00
Sted:			

Strøby Idrætscenter, Lendrumvej, Strøby

Alder:			

5- 16 år. Minimum 10 og max 20 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Sydstevns Badminton

Kontakt:		

Hans-Erik Meincke, tlf. 24 64 96 95

Kom og vær med til 4 sjove timer med

Husk:

badminton, spil og leg.

Sko og tøj til indendørs brug og
madpakke.

Du lærer de mest almindelige slag og
de meget nemme regler, og så skal

Tag gerne din egen ketsjer med, men vi

vi selvfølgelig spille en masse sjov

har låneketsjere i 3 forskellige længder.

badminton.
I pauserne serverer vi frugt og saftevand.

22

aktiv sommer 2018

feltornitolog for en aften
Tidspunkt:

Tirsdag den 24. juli kl. 19.00 - 21.00

Sted:			På hjørnet af Sundvej og Københavnsvej, 4600 Køge
Alder:			

6 - 16 år. Minimum 4 og max 25 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:	Dansk Ornitologisk Forening - Køge
Kontakt:		

Søren Mygind, tlf. 22 35 45 50

I sensommeren flyver en række arter af

område, og store flokke af vadefugle så

vadefugle gennem Danmark på deres

som ryler, præstekraver, strandskader

lange rejse fra ynglepladserne i arktiske

m.m kan derfor opleves her.

egne til overvintringspladser helt i
tropperne.

Husk:
Medbring en kikkert hvis du har mulighed

Denne lange rejse kræver naturligvis,

for det.

at fugle kan spise sig mætte undervejs,
og de er derfor meget afhængige af

Dobbeltbekassinen (billedet) er en af de

lavvandede områder, hvor de kan spise

mange fugle, I kan komme til at opleve

sig mætte i muslinger, orme, snegle og

denne dag.

andre smådyr.
Vi mødes kl. 19.00 for enden af Sundvej i
Ølsemagle Revle er netop et sådan
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Køge og er færdige kl. 21.

Tennis i store heddinge
Tidspunkt:

Tirs. den 24. juli til tors. den 26. juli kl. 10.00 - 11.30

Sted:			Ved Munkevænget 24, 4660 Store Heddinge
Alder:			

6 - 10 år. Minimum 3 og max 8 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Store Heddinge Tennisklub

Kontakt:		Morten Østergaard, tlf. 24 44 05 10

Kom og prøv om Tennis er noget for dig.
Tennis er både spændende og sjovt, og
giver en masse god motion!
På dagene introduceres tennisspillet,
og der laves en masse forskellige spil og
tennislege, så alle kan være med.
Der er mulighed for at låne ketsjere i
klubben, og Store Heddinge tennisklubs
trænere står klar til at give alle en god og
sjov oplevelse.

Husk:
Gummisko og drikkedunk.
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Tennis i store heddinge
Tidspunkt:

Tirs. den 24. juli til tors. den 26. juli kl. 12.00 - 13.30

Sted:			Ved Munkevænget 24, 4660 Store Heddinge
Alder:			

11 - 18 år. Minimum 3 og max 12 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Store Heddinge Tennisklub

Kontakt:		Morten Østergaard, tlf. 24 44 05 10

Kom og prøv om Tennis er noget for dig.
Tennis er både spændende og sjovt, og
giver en masse god motion!
På dagene introduceres tennisspillet,
og der laves en masse forskellige spil og
tennislege, så alle kan være med.
Der er mulighed for at låne ketsjere i
klubben, og Store Heddinge tennisklubs
trænere står klar til at give alle en god og
sjov oplevelse.

Husk:
Gummisko og drikkedunk.
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kanotur på susåen - overnatningstur
Tidspunkt:

Tors. den 26. juli kl. 09.00 til fre. den 27. juli ca. kl. 15.30

Sted:			

Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge

Alder:			

9 - 17 år. Max 30 deltagere

Pris:			

100 kr.

Arrangør:	Forældreforening Store Heddinge skole/Boestofte
Kontakt:		Bitten Graversen, tlf. 23 27 98 22

Vi kører i bus til Fjellebrohuse, hvor vi slår

• Aftensmad torsdag

lejr og senere skal sove i telt.

• Morgenmad og frokost fredag

Vi sejler en tur på Susåen i kano og

Husk:

spiser den medbragte madpakke.

• Madpakke til torsdag

Herefter sejler vi retur til lejrpladsen, hvor

• Drikkedunk

vi leger og plasker i

• Praktisk tøj

vand.

• Badetøj
• Håndklæde

Vi spiser primitiv mad tilberedt på bålet

• Lommelygte

og bager snobrød. Næste dag sejler vi til

• Sovepose

Næstved, hvor turen slutter, og bussen

• Liggeunderlag

kører hjem til skolen.

• Solcreme
• Myggebalsam

Vi sørger for:
• Telte/redningsveste
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• Lommepenge

Havkajak grundkursus for unge med voksne
Tidspunkt:

Tirs. den 31. juli til tors. den 2. august kl. 13.00 - 16.00

Sted:			

Havnepladsen, Rødvig

Alder:			Fra 12 år. Min 3 par og max 6 par (par = 1 barn og 1 voksen)
Pris:			

450 kr. pr. par og inkluderer sæsonmedlemsskab

Arrangør:

Havkajak Stevns

Kontakt:		Jens Viggo Moesmand, tlf. 56 28 77 77

Kurset varer tre dage á 3 timer, hvor

til færdighed. Kurset afholdes af

læringen er en leg på vandet, kombineret

certificerede instruktører med hjælpere

med små ture.

efter foreningens sikkerhedsregler, hvor
alle lærer at støtte hinanden uanset

Du tilmelder dig som par: ung/voksen,

forskelle i alder og størrelse.

der skal være sikre svømmere.
Vi har store og små kajakker, og kurset

Havkajak Stevns stiller kajakker med alt

giver de nødvendige færdigheder til både

sikkerhedsudstyr til rådighed.

leg i bølger og til små ture.
Som ung har man det sjovt i og omkring

Deltagerpriser er kr. 450,- pr. par.

kajakken med forskellige våde øvelser.

Deltagerne får et sæsonmedlemskab i
foreningen, så I bagefter kan, efter evne,

Som voksen får man viden om

deltage i foreningens ture resten af året.

bedømmelse af vand og vejr, og
om hvordan sikkerheden knyttes
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Se mere på www. havkajakstevns.dk.

DANS OG RYTMIK
Tidspunkt:	Onsdag den 1. august kl. 10.00 - 12.00
Sted:			

Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge

Alder:			

6 - 13 år. Minimum 8 og max 24 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Folkedansere

Kontakt:		Rikke Rasmussen, tlf. 28 74 89 28

Kom og prøv at danse folkedans!

Underviser:

Har du aldrig prøvet det før?

Rikke Rasmussen, 27 år, elsker at

Så er det vist ved at være på tide, at få

danse folkedans og har gjort det

prøvet det.

siden hun var helt lille. Hun underviser

Har du prøvet det før? Så kom og se om

ugentligt i ”Dans og Rytmik” hos Stevns

du kan huske dansene!

Folkedansere.

Vi mødes i Birken på Store Heddinge

Musiker:

Skole.
Henrik Jansberg, der spiller violin, vil
Læs mere om foreningen og dansen her:

også være med denne dag og spille til

www.stevnsfolkedansere.dk

dansen.
Så vi får levende musik til vores dans !
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Fossiljagt og bålhygge
Tidspunkt:

Torsdag den 2. august kl. 9.00 - 14.30

Sted:			Flagbanken, Mandehoved 10A, Store Heddinge
Alder:			Fra 7 år. Minimum 5 og max 20 deltagere
Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Naturcenter

Kontakt:		Rasmus Elvekjær, tlf. 30 43 26 44

Find dine egne 66 millioner år gamle

Husk:

fossiler ved Stevns Klint.

Husk lukkede sko til turen ned til stranden og tøj efter vejret, da vi skal være

Hyg dig bagefter på Stevns Naturcenter

udenfor hele dagen. Du skal gå i alt 2 km.

med at bestemme dine fossiler, børste

Du skal også tage en madpakke og en

dem pæne og bage pandekager eller

drikkedunk med.

snobrød over bålet.
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jollesejlads
Tidspunkt:	Fredag den 3. august kl. 10.00 - 16.00
Sted:			

Sejlklubben Rødvig Stevns, Havnepladsen 5, Rødvig

Alder:			

9 - 18 år. Minimum 3 og max 12 deltagere

Pris:			

40 kr.

Arrangør:

Sejlklubben Rødvig Stevns

Kontakt:		Jørgen Jensen, tlf. 27 93 31 18

Drømmer du om at sejle på de store

Det bliver en uforglemmelig dag med

verdenshave?

mange nye oplevelser og det kræver
ingen sejlerfaring.

Vi starter med et lynkursus i, hvordan
man sejler en jolle. Derefter sejler vi ud

Husk:

i klubbens joller, hvor du kommer til at

Du skal medbringe skiftetøj fra inderst

sejle sammen med en erfaren sejler eller

til yderst, samt regn- og badetøj. Har du

instruktør.

selv en våddragt og vådsko, så tag den
med.

Vi går i land på en strand, hvor vi spiser

Vigtigt!

frokost og laver sjov med sit on top

Når forældrer tilmelder deres børn denne

kajakker, paddleboards m.m. På turen

aktivitet, er det samtidig en bekræftelse

hjem får du mulighed for selv at sejle

på, at børnene kan svømme 200 meter

jollen, hvis vejret tillader.

samt tilladelse til, at de må sejle alene.
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karate V. STEVNS KARATEKLUB
Tidspunkt:	Fredag den 3. august kl. 10.00 - 12.00		
Sted:			Erikstruphallen, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge
Alder:			Fra 8 år. Minimum 10 og max 50 deltagere
Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Karateklub

Kontakt:		Jørgen Dybdal, tlf. 31 31 44 90

Med karate vil du lære at få harmoni og

Husk:

kontrol over din krop.

Tøj du kan røre dig i (joggingbukser) og
en drikkedunk.

Du vil også opleve, at du får fysik og god
motion.
Du vil lære andre mennesker at kende
og ikke mindst vil du komme til at lære
selvforsvar på en fornuftig og sjov måde.
Du bliver undervist i grundteknikker,
angreb, stillinger og bliver undervist i
filosofien vedrørende selvforsvar.

Husk:
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TENNISSJOV
Tidspunkt:	Mandag den 6. til onsdag den 8. august kl. 10.00 - 15.00
Sted:			

Hårlev Mark 6A, 4652 Hårlev

Alder:			

7 - 14 år. Minimum 10 og max 25 deltagere

Pris:			

30 kr.

Arrangør:

Hårlev Tennis Klub

Kontakt:		

Helle Wulf, tlf. 40 49 90 08

TennisSjov er aktiv ferie med sjove ople-

Vi afslutter hver dag med en Ten-

velser, udfordringer og mulighed for at få

nisCamp-test. Endvidere kårer vi Dagens

nye venner.

Kammerat og Dagens Fighter.

Alle dagene vil vi sørge for en god blan-

Alle deltagere vil modtage et diplom og

ding af tennislege, tennisinstruktion,

en medalje. Derudover er der præmier til

samt forskellige øvelser med bold og

dagens vindere.

ketcher rundt.
Du vil som deltager få en sjov oplevelse,

Husk:

hvor der er fokus på at lære alle tennis-

Gummisko og madpakke.

spillets slag. Vi spiller med bløde bolde
og bruger Play & Stay principperne, så
bane og bold tilpasses til deltagernes
niveau.
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AQUACAMP
Tidspunkt:	Man. den 6. august til tors. den 9. august kl. 09.00 - 15.00
Sted:			

Stevnsbadet

Alder:			

7 - 12 år. Max 80 deltagere

Pris:			

400 kr.

Arrangør:

SHS-Stevns

Kontakt:

Tine Jensen, tlf. 20 15 08 30

Vi skal blandt andet:

Husk:

•

Lege i vand og på land

Medbring madpakke, badetøj,

•

Svømme og dykke

svømmebriller og udendørs sportstøj.

•

Få kendskab til livredning og
De 5 baderåd

Børnene er under opsyn af klubbens

•

Lave boldspil og fangelege

trænere/livreddere.

•

På opgavejagt

Der uddeles merchandise til
alle deltagere.
Børnene får frugt og saft hver
dag.
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Fodbold og håndboldskole
Tidspunkt:	Man. den 6. til fre. den 10. august kl. 09.00 - 15.00
Sted:			Klubhuset, Kirkevej 5, 4672 Klippinge
Alder:			

6 - 15 år. Max 100 deltagere

Pris:			

500 kr.

Arrangør:	Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening (NGI)
Kontakt:		Flemming Hansen tlf. 24 84 84 36. Pia Heuer tlf. 61 16 60 78

NGI`s fodbold-håndboldskole, hvor der er

Der bliver serveret frisk frugt og saft hver

plads til alle.

dag. Torsdag serveres der aftensmad
og fredag serveres der morgenmad og

Vi har en sjov og aktiv uge. Der er

frokost.

overraskelses tur om onsdagen, og
overnatning i telt torsdag med spisning.
Forældre inviteres til spisning torsdag

Husk:

aften på NGI’s baner.

Ved tilmelding er det vigtigt, at du
fortæller str. på T-shirt.
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Alle deltagere får en bold, en T-shirt og

Vælg mellem str. 5/6 år, 7/8 år, 9/11 år,

en drikkedunk.

12/14 år, S, M, L, XL.
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ijam - skab din egen musik på ipads
Tidspunkt:	Man. den 6. til fre. den 10. august kl. 10.00 - 14.00
Sted:			

Stevns Musikskole , Egestræde 14, 4660 Store Hedinge

Alder:			

11 - 18 år. Minimum 8 og max 20 deltagere

Pris:			

50 kr.

Arrangør:

Stevns Musikskole

Kontakt:

Søren Dahl, tlf. 20 66 63 38

Har du lyst til at lave din egen musik på

bare du har lyst til at lave musik med din

iPad, eller måske blive endnu bedre til

iPad.

det end du er i forvejen? Så kom med til
iJam på musikskolen.

Musikskolen stiller iPads til rådighed, men
du må også gerne medbringe din egen.

Vi skal skrive sange, lave musik ved

Vi sender en liste over, hvilke apps du skal

hjælp af forskellige apps på iPads.

have installeret på forhånd.

Hvis du allerede er i gang med at lave
musik på din iPad, kan du få gode tips til,
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hvordan du bliver endnu bedre.

Husk:

iJam er både for begyndere og øvede,

En lille madpakke og en drikkedunk.
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Hemmelig kirke
Tidspunkt:

Tirsdag den 7. august kl. 09.00 - 15.00

Sted:			

Strøby Kirkelade

Alder:			

6 - 9 år. Minimum 10 og max 30 deltagere

Pris:			

30 kr.

Arrangør:	Nordstevns Pastorat
Kontakt:		Jane Nielsen, tlf. 23 43 06 50

Vi skal bruge hele dagen på at bygge

Husk:

vores egen kirke.

En madpakke og tøj der kan tåle at
være ude og bygge kirke med.

Vi skal høre historier om, hvorfor det var
nødvendigt med hemmelige tegn, og vi
skal også ud og se, om vi kan finde hemmelige tegn, så vi kan holde vores egen
hemmelige gudstjeneste for forældre og
søskende kl. 14.30.

36

aktiv sommer 2018

Floorball sommercamp
Tidspunkt:

Torsdag den 9. august kl. 09.00 - 14.00		

Sted:			

Strøby Idrætscenter

Alder:			

6 - 18 år. Minimum 8 og max 40 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Floorball Klub

Kontakt:		Dorthe Hansen, tlf. 29 87 55 52

Floorball er indendørs hockey, som du

Vores dygtige spillere og trænere vil

kender det fra skolen.

sørge for, at vi leger sporten ind via
forskellige spil øvelser.

Floorball er en sport, der er sjov for både
piger og drenge.

Alle deltagere vil få udleveret en Stevns
floorball sommer camp souvenir. Glæd

På Stevns floorball klubs sommer camp,

dig til en dag med sved på panden.

skal vi lege og udvikle os motorisk,
samtidigt med at vi lærer floorball at

Husk:

kende.

Det eneste du skal medbringe er
sportstøj, indendørs sko, samt

Klubben stiller stave til rådighed.
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madpakke og drikkedunk.

sKRIVEKURSUS
Tidspunkt:

Torsdag den 9. og fredag den 10. august kl. 09.00 - 15.00

Sted:			

Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2, 4660 St. Heddinge

Alder:			

12 - 16 år. Minimum 6 og max 10 deltagere

Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Stevns Bibliotekerne

Kontakt:		

Ziska Lørup, tlf. 56 57 53 74

Har du en forfatter i maven?

Det er ligegyldigt om du er superstaver

Finder du altid på historier eller skriver

eller ej, bare du gerne vil fortælle

digte og essays?

historier.

Eller har du bare lyst til at fortælle?
Sammen med ungdomsbogsforfatter,

Husk:

Ditte Wiese, får du to hele dage, hvor I

Frokost, snacks/energi til hjernen og pc

skal arbejde med tekster, fortællemåder,

med skriveprogram.

karakteropbygning, dialoger, beskrivelser
og alt muligt andet mellem A og Å.

Du skal selv have en laptop eller iPad
med. Men du må selvfølgelig også gerne
skrive med pen/blyant på papir.
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FILM - coco
Tidspunkt:	Fredag den 10. august kl. 16.00 - 17.30
Sted:			Algade 32, 4660 Store Hedding
Alder:			Fra 7 år
Pris:			

25 kr.

Arrangør:

Støtteforeningen Snurretoppen, med Snurretoppen

Kontakt:		

Hanne Olsen, tlf. 23 46 04 12

Den 12-årige mexikanske Miguel drøm-

Pludselig ender han i de dødes rige, hvor

mer om at blive musiker, men hans

han kommer på sporet af et familiemy-

familien forbyder ham at spille og har

sterie.

taget hans guitar.
Så da et talentshow kommer til byen, må

Husk:

han finde en måde at skaffe en guitar.

Dørene åbnes først ½ time før forestillingen.

Det bringer ham til kirkegården den
samme dag som den mexikanske fejringsdag De Dødes Dag.
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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

Yasmina Liv Zacares
yaszac@stevns.dk
tlf. 56 57 52 77 eller
29 29 32 95
Alternativt
Tina Madsen
tinamads@stevns.dk
tlf. 56 57 51 13 eller
20 35 77 47

Udgivet

Stevns Kommune
Kultur & Fritid
2018

Tekst:
Layout:

Yasmina Liv Zacares
Tina Madsen
Yasmina Liv Zacares

stevns.dk

