
 
 
 

SOMMERSJOV 
I VEST 

Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 
  

Mandag d. 1. juli—fredag d. 5. juli 2019 
  

Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du 
kan sikre dig en plads på de sjove og spændende aktiviteter. 

  
Tilmelding og betaling skal ske mellem d. 10/6 og d. 26/6 2019 på 

www.ulfborgif.dk 
  

Tilmeldingen er bindende — der kan ikke vælges om eller fra! 
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GENEREL INFORMATION 
  
 
 
TILMELDING OG BETALING: Foretages på www.ulfborgsport.dk  
Tilmeldingen foregår efter ”først-til-mølle-princippet”. 
Tilmeldingen er bindende—du kan altså ikke vælge om eller vælge fra. 
  
HVORDAN: Du kan ud for hver enkelt aktivitet se, hvor og hvornår 
det foregår. 
  
BEGRÆNSNING: Kun hvis en aktivitet bliver overtegnet. Enkelte 
aktiviteter har et max. antal deltagere.  
  
DELTAGERBETALING: Prisen står ud for hver aktivitet. Pengene 
går til transport, materialer, m.m. 
  
FORSIKRING: Vi har ingen forsikring, derfor skulle der ske noget på 
en aktivitet, er det jeres egen forsikring, der skal dække dette. 
Mobiltelefoner medbringes på eget ansvar. 
  
AFHENTNING/AFLEVERING: SFH’erne har åbent som normalt, 
før, under og efter aktiviteterne. Som forældre aftaler I selv i SFH’en 
ang. aflevering og afhentning i forbindelse med aktiviteterne. 
  
Deltagerne skal kunne agere socialt i en større gruppe uden 
problemer - ellers er det muligt at kunne deltage ledsaget af en 
voksen. 
 
Sommersjov i Vest-udvalget består af: 
  
Karen Ashton 

Bettina Siggaard 

Betina S. Bak 

Gitte Toft 

 

3116 7886 

2679 9251 

5192 3005 

2868 4320 

 

Steen Conradsen 

Mona Christensen 

Mette T. Nielsen  

 

 

2819 5541 

2463 8750 

4058 2032 
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MANDAG DEN 1. JULI 
 
BIOGRAF 
  
Aldersgruppe: Majgruppe — 4 kl.   

Tidsrum:  kl.10 .00 — 12.00 

Sted:  Vi mødes i laden på Ulfborg skole 

Pris:  Gratis 

  

Så ruller vi den røde løber ud og lukker dørene op til laden på Ulfborg 

skole. Vi viser film på et stort lærred. Spørg i din SFH, om I deltager.  

Der bliver serveret saftevand og popcorn. 

  

HUSK: Godt humør, tæppe/foldemadras/pude 

  

Kontaktperson: Karen 3116 7886 Bettina 2679 9251 
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MANDAG DEN 1. JULI 
 
PUT AND TAKE 
  
Aldersgruppe: 4.—9 kl. 

Tidsrum:  kl. 10.00 — 14.00 

Sted:  P-plads v/Ulfborg skole 

Pris:  30 kr. 
  

Vi hopper på cyklen og tager til Vibholm fiskesø, hvor vi håber, du får 

bid. Når du trænger til en pause, kan du jo lige selv tage en bid af 

madpakken, inden du igen kaster snøren ud. Så hop i gummistøvlerne 

og tag med ud og fisk. 

  

HUSK: Mad og drikke, tøj og støvler/sko, der kan tåle at blive beskidt, 

fiskestang, cykel og cykelhjelm. 
  

Kontaktperson: Per Tolstrup 2030 3384 
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TIRSDAG DEN 2. JULI 
 
KRIBLE KRABLE  
  

Aldersgruppe: 0. — 4. kl. 

Tidsrum:  kl. 8.00 — 15.13 

Mødested:  Ulfborg station 

Pris:  30 kr. 
  

Vi tager med bus (opsamling undervejs) til naturskolen i Thorsminde, 

hvor vi skal krible krable og undersøge ting og sager fra vand og land 

sammen med naturvejleder Brian Kjølhede 
  

HUSK: Mad og drikke, tøj og støvler/sko, der kan tåle at blive beskidte 

og våde, evt. regntøj, et ekstra sæt tøj 
  

Kontaktperson: Gitte 2868 4320 Vibeke 6092 7647 
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TIRSDAG DEN 2. JULI 
 
DEN STORE BAGEDAG 
  
Aldersgruppe: 5 —9. kl. 

Tidsrum:  kl. 10.00—14.00 

Mødested:  Hjemkundskab, Ulfborg skole 

Pris:  30 kr. 
  

Elsker du at bage lækre kager og pynte dem flot? Hvis ja, så er denne 

dag lige noget for dig. Vi skal bage flotte cupcakes, som efterfølgende 

skal pyntes flot og kreativt med creme m.m. Vi skal også bage lidt 

lækkert, som I kan tage med hjem til familien. 

Slip fantasien løs og vær med til en sjov dag i køkkenet 
  

HUSK: Mad og drikke samt forklæde. Hvis du selv har nogle seje tyller 

eller lignende, så må du meget gerne medbringe dem. 

  

Kontaktperson: Bettina 2679 9251 
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TIRSDAG DEN 2. JULI 

 
SJOV I KØKKENET 
  

Aldersgruppe: 4. — 6. kl. 

Tidsrum:  kl. 16.00 —19.00 

Mødested:  Hjemkundskab, Ulfborg skole 

Pris:  30 kr. 
  

Så skal der kokkereres. I Danmark er vi kendt for vores mad, tænk bare 

på NOMA, der har vundet mange priser. Vores nationalret er stegt 

flæsk med persillesovs. Et eller andet imellem stegt flæsk og NOMA, 

kommer du til at lave denne dag. Du får opskrifterne med hjem, så du 

kan tilbyde at lave mad til dine forældre. 

Så grib forklædet og kom med i køkkenet. 

  

HUSK: Forklæde    

Kontaktperson: Bettina 2679 9251 
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ONSDAG DEN 3. JULI 
 
KREATIVT VÆRKSTED 
  

Aldersgruppe: 0.—9. kl. 
Tidsrum:  kl. 10.00 —14.00 
Mødested:  Værestedet, Herredsgade 24, Ulfborg 
Pris:  30 kr. 
  

 
Har du lyst til at være kreativ? 
Her vil der være tre “værksteder”, hvor du får lov til at: 
 - male på sten 
 - male på porcelæn  
 - lave hamaperler 
  
Du vil få mindst tre hjemmelavede ting med hjem (gode gave ideer). 
Du får udleveret: Sten, 1 stk. porcelæn samt hamaperler. 
  
Der vil blive serveret vand og frugt. 
Vi glæder os til nogle sjove, hyggelige og kreative timer sammen med 
jer. 
  
HUSK: Mad og drikke. Hvis du har mulighed for at medbringe: 
porcelæn (umalet, evt. fra genbrug), elastiktråd, sten/ skaller fra en 
strandtur, mælkekarton. 

Kontaktperson: Mette 4058 2032 
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ONSDAG DEN 3. JULI 

ATV 
Aldersgruppe: 0.—9. kl. 

Tidsrum:  kl. 9.15 —11.30 eller kl. 12.45 — 15.00 

Mødested:  Industriarealet 35, Ulfborg 

Pris:  60 kr. 

 

Kan du lide fart og spænding, så er dette lige noget for dig. Vi mødes på 

ATV banen i Ulfborg, hvor du bliver instrueret i, hvordan maskinerne 

virker. Herefter er det din tur til at prøve de seje køretøjer. Vi har 

ATV’er og Bocarts samt rygskjolde og hjelme til alle aldre. 

 

HUSK: Ordentligt fodtøj, gerne støvler og tøj, der må blive beskidt. 

FORSIKRING: Vi har ingen forsikring, derfor skulle der ske noget på 
en aktivitet, er det jeres egen forsikring, der skal dække dette. 
 

 

Kontaktperson:  

Jon Anders Jørgensen 2466 2339 

Karen 3116 7886 
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ONSDAG DEN. 3. JULI –  

TORSDAG DEN 4 JULI 

 
NETPARTY 
Aldersgruppe: 5.— 9. kl. 
Tidsrum:  kl. 20.00 onsdag — kl.8.00 torsdag  
Sted:  Vestjysk fritidscenter 
Pris:  60 kr. 
  

Så skal der games! Kom med din computer og skærm, rul ledninger ud 

og sæt højtalere til. Natten igennem skal vi spille, hygge, spise chips og 

drikke cola. Når det bliver torsdag morgen, serverer vi lidt morgenmad 

til dig. 

Der bliver arrangeret gamer-konkurrencer i bla. Fortnite. Her kan du 

dyste alene eller i teams. Der vil være fede præmier på højkant. 
  

HUSK: Alt dit ”gear”, forlængerledninger, snolder og drikkevarer 

Kiosken har åben fra kl. 20.00 — 01.00, hvor der kan købes slik, 

sodavand, pommes frites osv. 

OBS: Energidrikke er ikke tilladte under dette arrangement! 
  

Kontaktperson: Karen 3116 7886 
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TORSDAG DEN 4. JULI 
 
AKTIVITETSDAG 
  

Aldersgruppe: 0. — 4. kl.  

Tidsrum:  kl. 9.00 — 12.00 

Mødested:  Vestjysk fritidscenter, Ulfborg 

Pris:  30 kr. 
  

Vær med til et par sjove aktive timer i Vestjysk Fritidscenter. Vi starter 

alle i svømmehallen med fri leg og fortsætter med udendørs 

fodboldtræning og badmintonlege i hallen. 

Er du i SFH, vil du blive afhentet kl. 8.30 og fulgt retur til middag. 

 

Der bliver serveret frugt og saftevand i en velfortjent pause. 

  
  

HUSK: Drikkedunk, badetøj, sportstøj, udendørssko og overtøj - hvis 

vejret kræver det. Medbring evt. egen ketsjer, hvis du har. 

  

Kontaktperson: Betina 5192 3005  
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TORSDAG DEN 4. JULI 
 
ADVENTUREDAG 
  
Aldersgruppe: 5.—9. kl. 

Tidsrum:  kl. 10.00 — 15.00 

Mødested:  P-plads v/Ulfborg skole 

Pris:  30 kr. 
  

Adventuredag er en dag fyldt med sjove aktiviteter. Du kan selv vælge, 

hvad du har lyst til at deltage i. Der er mulighed for at prøve 

fodboldgolf, sumo brydning, crazyball og en masse forskellige boldspil. 

HUSK: Praktisk tøj og sko (tjek vejret), mad og drikke 

Kontaktperson: Karin Overgaard 2366 9949 
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TORSDAG DEN 4. JULI 

 
WELLNESS 
  
Aldersgruppe:  6. — 8. klasse 
Tidsrum:   kl. 13.00 — 15.00 
Mødested:   Clinic Chrois, Bredgade 18, 6990 Ulfborg 
Pris:  50 kr. 
  
  
Se frem til en rigtig hyggelig eftermiddag med fokus på sund hud og 
forkælelse. 
Lær hvordan: 
 - Du plejer din hud rigtigt. 
 - Lægger en flot makeup. 
 - Hvilke produkter, som passer lige til dig.  
  
Du vil blive vejledt af kosmetologen Camilla Chrois.  
  
Det hele vil ske i en hyggelig og afslappet atmosfære, og der vil blive 
serveret lidt lækkert til ganen. 
  
HUSK: En foldemadras og et lille håndklæde  
  
Kontaktperson: Gitte 2868 4320 Clinic Chrois 6167 71 
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FREDAG DEN 5. JULI 
 

BABOON CITY 
  

Aldersgruppe: Majgruppe — 9. kl. 

Tidsrum:  kl. 9.00 — 15.00  

Mødested:  P-plads v/Ulfborg skole 

Pris:  70 kr.  
  

Så skal der være gang i den! Vi kører alle med bus til og fra Herning, 

hvor vi skal have det sjovt i Baboon City. Der er masser af aktiviteter 

for både store og små. Se mere på www.babooncity.dk 

Prisen er inkl. en valgfri is til max 20 kr. 
  

HUSK: Mad og drikke.  

Der er mulighed for at købe slik, m.m. 
  

Kontaktperson: Karen 3116 7886 
  
 


