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SE HELE PROGRAMMET FOR HVAD DU KAN LAVE I DIN VINTERFERIE PÅ

WWW.AKTIVSVENDBORG.DK

UGE 7 - 2023

AKTIVITETERAKTIVITETER  

for børn og unge i vinterferienfor børn og unge i vinterferien

Endelig snart vinterferie…
Svendborg Kommune har sammen med klubber, 
foreninger, kulturaktører og andre arrangeret 
nogle aktiviteter, som vi håber, du har lyst til at 
deltage i.
På hjemmesiden kan du få et overblik over, 
hvilke aktiviteter og oplevelser der er for børn 
og unge i vinterferien fra lørdag den 11. februar 
til søndag den 19. februar 2023.

Hvordan kommer jeg til aktiviteten?
Du må selv sørge for at komme til og fra aktiviteten.
Tag fx bussen.

Hvor kan jeg være med?
Du må selv bestemme, hvilke og hvor mange 
aktiviteter du vil deltage i. På hjemmesiden er hver 
aktivitet beskrevet, hvilken aldersgruppe aktiviteten 
henvender sig til, og hvor og hvornår den 
finder sted.

Hvad koster det?
Der er flere steder, hvor der er et deltagergebyr. 
Se under den enkelte aktivitet, hvad det koster at 
deltage. Nogle aktiviteter er gratis.

Det er på eget ansvar!
Det er på dit eget og dine forældres ansvar, du 
deltager i aktiviteterne. Instruktørerne kontrollerer 
ikke, hvornår du forlader stedet, så du må selv aftale 
med din mor og far, hvornår og hvordan du kommer 
frem og tilbage.

SAK Kunstbygning - Udstilling CREATE Festival
Vinterferie på Naturama – masser af sjove familieoplevelser

Svendborg Bibliotek - Æsketroldene – film for de store 
Aikido Dojo Svendborg - Winter Camp

Inca spejderne Sydfyn - Fastelavn er mit navn
Danmarks Forsorgsmuseum - Det sker i vinterferien på Fattiggården

Svendborg Svømmeland - Sjove vandaktiviteter
Tankefuld Rideklub - Miniridelejr

KFUM-Spejderne Stenstrup - Oplev spejderlivet
Svendborg Gymnastikforening - Open Gym

Vester Skerninge Tennisklub - Prøv skumtennis
Svendborg Basketball Club - Vinterferie Camp


