SOMMERAKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE 2008
Sommeraktiviteter for børn og unge 2008 er sat i værk for at sikre, at der er tilbud til børn og
unge i skoleferien. Sommeren er en tid, hvor meget ligger stille. Idrætsforeningerne lukker
ned, og kulturtilbudene er få. Det er de færreste familier, som holder mere end 3 ugers ferie
sammen. Derfor ønsker vi at skabe nogle meningsfulde oplevelser og beskæftige børn og unge
med aktiviteter, der bidrager med sjov, leg og læring.
Udover de gode arrangementer, der i forvejen afholdes hver sommer, har kommunen i samarbejde med forskellige aktører sat nye tiltag i gang, så vi skaber flere meningsfulde oplevelser
inden for kultur og fritid og samler børn og unge til fælles arrangementer.
Der er tale om et pilotprojekt i 2008, som næste år søges udviklet, så flere arrangementer med
større geografisk spredning kommer på programmet.
Projektet er sat i gang af en arbejdsgruppe, som består af:
Steen Virkelyst – Kulturparaplyen og Folkeoplysningsudvalget
Troels Stubager – Idrætssamvirke og Folkeoplysningsudvalget
Marianne Mortensen – skoleleder Midtfyns Husflid
Pia Smidt – børnekulturkoordinator
Max Ravn – formand for Ringe Byforum
Evald Bundsgård Iversen – fritidskonsulent
Jesper Hedegaard – kulturkonsulent
Der er bevilget midler til Sommeraktiviteter for børn og unge 2008 fra Kulturparaplyen, Folkeoplysningsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune og Ringe Byforum.
God sommer og god fornøjelse

PROGRAM
Gavludsmykning
Vil du være med til at lave gavludsmykning
med sprayflasker?
Sammen med to unge vejledere males flere
kunstværker på opsatte træplader, som
måler 2 x 1 meter. Projektet strækker sig over
tre dage, hvor unge kan male hver dag under
kyndig vejledning.
Vi sørger for sprayflasker
Tid
Uge 27 fra fredag d. 4. juli til søndag den 6.
juli. Kl. 10 til 14 alle dage
Sted
Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
Hvem kan deltage
Børn og unge fra 13 - 17 år. Max. 25 deltagere
ad gangen
Tilmelding
Senest den 1. juli 2008 på tlf. 72538003,
hha@faaborgmidtfyn.dk
Medbring
Mad, drikke og gammelt tøj
Pris 50 kr. pr dag

Store vægmaleri
Vil du være med til at male et kæmpemaleri
ved Ringe Station?
Vi sætter en trævæg op på 2½ x 8 meter,
og sørger for maling og pensler. Kunstnere
fra PAHKUSET er hele ugen til stede for at
hjælpe dig og kunstværket på vej. Kunstværket kommer til at hænge ved Ringe station
frem til efteråret 2008, og vi har en uge til at
lave det i.
Tid
Uge 28 fra mandag d. 7. juli til søndag den
13. juli. Kl. 9 til 17 alle dage
Sted
Ringe Station
Hvem kan deltage
Børn og unge fra 5 - 15 år. Max. 25 deltagere
ad gangen. Børnehaver er velkomne.
Tilmelding
Ingen tilmelding
Medbring
Mad, drikke og gammelt tøj
Pris Gratis

Børneteaterforestillinger
(Årslev og Broby)

Nielsen og Fisk
En eventyrlig forestilling, hvor et drama
udspilles med daglige ting i nye roller.
En støvsuger bliver til en farlig drage, en
standerlampe til solen, en opvaskebørste til
en konge, og et helt folk dannes af en gummihandske. En dragende historie, der ender
godt.
Tid
Årslev mandag den 14.juli kl. 10.00
Broby onsdag den 16. juli kl. 10.00
Sted
Årslev bibliotek, Kirkevej 14, 5792 Årslev
Broby Bibliotek, Egeballe 4A, 5672 Broby
Hvem kan deltage
Børn fra 3 til 8 år. Max 60 pr forestilling
Tilmelding
Der udleveres billetter på biblioteket fra 1 uge
før hver forestilling.
Pris Gratis

Skateboard workshop
Er du god til at stå på skateboard, eller har
du aldrig prøvet det før?
Kom og vær med på en spændende 2-dages
skateboard workshop med underviser Björn
Söderberg Overmann
Tid
Uge 30 fra mandag d. 21. juli til tirsdag den
22. juli. Kl. 10 til 14 alle dage
Sted
Faaborg skateboardanlæg
Hvem kan deltage
Børn og unge fra 7 - 15 år. Max. 20 deltagere
ad gangen
Tilmelding
Senest den 11. juli 2008 på tlf. 72538003,
hha@faaborgmidtfyn.dk
Medbring
Mad, drikke og skateboard
Pris 200 kr.

Dragter til Rollespil
Få mormor eller farfar med til at fremstille
dragter og våben
I samarbejde med aftenskole og spillemester laver vi projektuge, hvor der fremstilles
dragter og våben sammen med en eller to
undervisere fra Det Kgl. Teaters værksted og
lokale husflidsinstruktører. Det afvikles som
et fælles program for børn og bedsteforældre.
Tid
Uge 30 fra 21/7 til 23/7 Kl. 10 til 16 alle dage
Sted
Midtfyns Husflid, Rynkebyvej 7, 5750 Ringe
Hvem kan deltage
Børn fra 8 - 13 år. Max. 30 børn + bedsteforældre
Tilmelding
Senest den 7. juli 2008 på tlf. 62624252,
marianne7mortensen@gmail.com
Medbring
Mad, drikke og gammelt tøj
Pris 200 kr.

Madskole
Kom og lav spændende mad.
Målet med Madskolerne er, at det skal være
sjovt og motiverende, så børnene har lyst til
at fortsætte de gode takter, når Madskolen
slutter. Og hvem ved - måske kommer de
hjem med inspiration til forældrene. Der
bliver også tid til at lege, tage på gårdbesøg
og tilberede maden til en festaften sammen
med forældrene.
Tid
Uge 30 fra mandag den 21.juli til fredag den
25. juli kl. 9 til (mandag, tirsdag og torsdag
kl. 15,30, onsdag kl. 19 og fredag kl. 14.)
Sted
Carl Nielsen skolen, Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse
Hvem kan deltage
Madskolen er delt i 2 aldersgrupper: 6-11 år
& 12-15 år
Tilmelding
www.madskoler.dk
Pris 450 kr.

Rollespil

DANSEballaden

Kom og vær med til at spille rollespil.

Har du lyst til at danse i din sommerferie
– og være med til at skabe en danseforestilling sammen med en professionel danser?

Spillet afvikles i egnet skov og andre naturområder i samarbejde med spillemester.
Spillemesteren skriver historien og introducere den for deltagerne. Der spilles 2 dage à
3 timer
Tid
Uge 31 fra 29/7 til 31/7 Kl. 11 til 14 alle dage
Sted
Naturområde i Ringe
Hvem kan deltage
Børn fra 8 - 13 år. Max. 50 børn
Tilmelding
Senest den 1. juli 2008 på tlf. 62624252,
marianne7mortensen@gmail.com
Medbring
Mad, drikke og dragter
Pris 200 kr.

Tennis
Kom og vær med til at spille tennis
Ringe Tennisklub afholder sommerskole.
Man behøver ikke at have spillet før.
Foldere lægges på bibliotek og Brugsen/
sportsforretninger.
Tid
Uge 32. Mandag til torsdag kl. 10 til 15
Sted
Holmehøjvej 5, 5750 Ringe
Hvem kan deltage
Skolen er åben for alle i alderen 8-14 år
Tilmelding
Tilmelding før ferien. Peter Keller Hansen tlf.
62623286
Pris 500 kr.

Vær med i et 5 dages projekt – find dansetrin
og nye dansekammerater. DANSEballaden
er både for piger og drenge! Og der skal koreograferes både seje og smukke dansetrin.
Sammen med en professionel danser skaber
I en danseteaterforestilling, som I opfører på
en scene fredag den 8. august på DANSEballadedagen.
Tid
Uge 32, mandag den 4. – torsdag den 7.
august kl. 10 – 15.
Sted
Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750
Ringe, Gymnastiksal
Forestilling - DANSEballadedagen
Fredag den 8. august kl. 10 – 17. Nærmere
information følger!!
Hvem kan deltage
Er du mellem 9 og 15 år, kan du danse med.
Max. 25 deltagere – så skynd dig at tilmelde
dig
Medbring
Madpakke, vand og praktisk tøj du kan
bevæge dig i
Tilmelding
Senest den 20. juni 2008 på tlf. 72538003,
hha@faaborgmidtfyn.dk
Husk, du skal kunne komme alle dagene for
at deltage!
Pris 300 kr.

Oversigt over organiserede sommerskoler i
Faaborg-Midtfyn Kommune
Med forbehold for, at ikke alle arrangementer er nævnt – og at der kan være udsolgt.

Håndbold

Sommer-Sport-Sjov

Tid og sted
Uge 27 i Faaborghallerne v/Pia Qvortrup
Tilmelding og yderligere information
Tlf. 6616126/22857020, Piaqt@hotmail.com
Hvem kan deltage
Aldersgruppe 1996-99
Tid og sted
Uge 31 i Rolfhallen v/Sannie Lindegård
Tilmelding og yderligere information
Tlf. 65383508/50945435, sannilarsen@
hotmail.com
Hvem kan deltage
Aldersgruppe 1988-98

Tid og sted
Uge 27, Faaborg Tennisklub,v/ Jim Lau
Kristensen
Tilmelding og yderligere information
Tlf. 62617876, jim.lau@skolekom.dk
Tid og sted
Uge 32, Brobyværk Tennisklub
se evt. http://www.brobyvaerktennis.dk/

Natursommerskole

DBU Fodboldskole

Trente Mølle danner baggrund for natursommerskole med temaerne Gastronomien
på Fyn, Energi og mekanik og Natur og
Friluftslivet
Mere information på
www.trente.dk og www.sommernaturskole.dk

Idrætsferielejr

DGI arrangerer idrætsferielejr i Ringe med
mulighed for Atletik, Badminton, Basketball,
Bordtennis, Dans, Fodbold, Gymnastik,
Håndbold, Kampidræt, Skydning, Svømning,
Tennis, Ultimate, Volleyball og friluftsliv.
Arrangementet er pt udsolgt, men kontakt
DGI for evt ledige pladser.
www.dgi.dk.

Faaborg Midtfyn Ungdomsskole arrangerer
Sommer-Sport-Sjov
Se http://www.fmus.dk

Tennis

Tid og sted
Uge 28 i Aarslev
Uge 32 i Faaborg
Uge 32 i Ringe
Billet skal købes via www.dbu.dk

Svømning

Tid og sted
Uge 32, Ringe Svømmeklub, v/ Katrine
Gryndahl
Tilmelding og yderligere information
kgl@bupl.dk

Kalender:
Aktivitet:		

Uge

Håndbold		
Sommernaturskole
Idrætsferielejr		
Sommer-Sport-Sjov
Tennis			
DBU fodboldskole
Svømning		

27 & 30
27
27
27
27 & 32
28, 31 & 32
32

Gavludsmykning		
Store Vægmaleri		
Børneteater		
Skateboard workshop
Dragter til Rollespil
Madskole		
Rollespil			
Danseballaden		
Tennis			

Udvikling ogKultur
Tinghøj allé 2
5750 Ringe

27
28
29
30
30
30
31
32
32

