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Sommeren nærmer sig, og igen i år
tilbyder Ballerup Kommune en række
aktiviteter i løbet af sommerferien
Aktiviteterne planlægges og afvikles af
frivillige foreninger og institutioner i
Ballerup Kommune.
Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling sker på
ballerup.dk/sommerferie
Tilmeldingen åbner tirsdag den 2. maj
kl. 10.00, men du kan allerede nu kigge
ind og finde den aktivitet, du har lyst
til at deltage i. Prisen pr. deltager pr.
hold ses på hjemmesiden.
Hvis du ikke selv har mulighed for at
betale elektronisk, kan du henvende
dig i Borgerservice, der har åbent
mandag – tirsdag kl. 10 -15, torsdag
kl. 10-17 og fredag kl. 10-13.
Husk at medbringe dit dankort.
Aktiviteter
Afsted på spejdertur
Alletiders spejderdag
Atletikskole

Baseball
Billedskolens sommerværksted
Blå spejder for en dag
Dart
Dragebygning
Duft af pony
Flersporet karate undervisning
Friluftsliv med pigespejderne
Fugleparken i Nordsjælland
Kom og spil bordtennis

Bemærk at der på hvert hold kun kan
være et begrænset antal deltagere.
Visse hold bliver hurtigt udsolgt. Hold
med kun få tilmeldte kan blive aflyst.
Af hensyn til aktiviteten er det vigtigt,
at aldersgrænserne for de enkelte hold
overholdes.
Vær også opmærksom på, at sommerferieaktiviteterne kun er for børn, der
bor i Ballerup Kommune.
Nærmere oplysning om ferieaktiviteterne fås på tlf. 2913 5587.
God fornøjelse
Ret til ændringer forbeholdes.

Prøv at flyve et fjernstyret modelfly
Readathon
Riffelskydning
Sejle i kano på Søndergårdssøen
Selvforsvar mod kniv
Skak
Smykkeværksted
Sommerlejr med FDF Skovlunde
Sommervolley
Stop-motion Workshop
Kulturhuset Måløv
Stop-motion Workshop
Skovlunde Kulturhus
Taekwondo
Teater
Tennis
Weekendtur med FDF Ballerup
Wing Tzun
Workshop – Fantasyforfatter

27. – 29. juni
12. juli
28. juni
1. – 3. august
27. juni
3. juli
26. – 27. juni
31. juli – 2. august
1. – 2. juli
30. juni – 1. juli
11. – 13. juli
29. og 30. juni
5. juli
3. – 5. juli
10. – 11. juli
15. - 21. juli		
1.-4. kl.
13. - 21. juli
5.-7. kl.
29. juni – 1. juli
27. juni og 4. juli
30. juni og 7. juli
3. og 5. juli
3. – 5. august
31. juli, 2. og 4. august
18. – 20. august
26. juni og 29. juli
26. juni

Aktiviteter, der ikke kræver elektronisk tilmelding
– se mere på ballerup.dk/sommerferie

Periode
19. – 20. august
6. juli
26. – 27. juni
1. – 2. august
28. – 29. juni
3. – 4. august
31. juli – 4. august
31. juli – 4. august
5. august
26. – 30. juni
3. – 4. august
24. – 28. juli
4. juli
5. august
19. juli
10. – 14. juli

Kom til cirkusskole
Kragerup Go High
Leg med maling og pensel
Lær at spille badminton
Maledag med vejledning
Nunchaku
Origami – papirfoldning

2. - 4. kl.
2. - 4. kl.
5. - 8. kl.
5. - 8. kl.

Kom og vær FDF´er for en dag
Legedag og gadecirkus i Hedegården
Novellekonkurrence
Sommerbogen
Spejdernes Åbent hus
Streetsoccer og - dance
Torvedag
Tilmelding til rollespil

Tirsdage i uge 26 - 32
30. juni
april – 1. september
16. juni – 26. august
19. august
18. april – 31. august
18. maj
dragonfactory.dk/sommerferierollespil

Gratis billetter til Baltoppen BIO – læs om filmene her ballerup.dk/sommerferie
Dyrene i Hakkebakkeskoven
Vaiana
Smølferne
Skønheden og Udyret

24. juli kl. 10.00
24. juli kl. 12.30
25. juli kl. 10.00
25. juli kl. 12.30

