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Indledning 
 

Sommerferien nærmer sig og det er igen tid til sommerferieaktiviteter.  

Der er masser af aktiviteter for børn og unge, så det bliver sjovt at holde sommerferie. Så 

hvad har du lyst til? Kom og vær med. Mød op eller tilmeld dig til den aktivitet, som du har 

lyst til at deltage i. Vi håber, at rigtig mange børn og unge vil benytte sig af de mange 

ferietilbud.  

Tusind tak til alle de medvirkende. Tak fordi I endnu engang vil være med til at gøre ferien 

sjov og lærerig for børn og unge i Kerteminde kommune.  

Rigtig god sommerferie til jer alle fra Kultur og Fritid.  
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Tennisskole er tennissjov 
 

 

 

Tag på DGI’s Tennisskole og få 3 fede dage, 

nye venner og en masse gode oplevelser. 

På en tennisskole kan du lære rigtig meget. 

Du vil blive udfordret på dit niveau. 

Programmet for dagene indeholder både 

aktive og sociale elementer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Mandag den 4. juli, tirsdag den 5. juli 

og onsdag den 6. juli 2016. Hver dag kl. 

09.00-15.00. 

 

Pris:  200 kr. Prisen er inkl. frugt og saft hver 

dag samt en drikkedunk. 

 

Medbring selv: Madpakke og indendørs- og 

udendørssko. Ketcher kan lånes af klubben. 

 

Kontaktperson: Alex Laugesen, DGI 

Tenniskonsulent, tlf.: 24 97 14 66/mail: 

alex.laugesen@dgi.dk  

 

Tilmelding: På www.dgi.dk/201616806001 

senest den 20. juni 2016 

 

 

 

mailto:alex.laugesen@dgi.dk
http://www.dgi.dk/201616806001
http://www.kerteminde-tennisklub.dk/
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Håndboldskole i Nymarkshallen 
 

Igen i år afholder Kølstrup/Rynkeby håndbold skole for piger og drenge årgang 2003-2004-2005-

2006-2007. 

Kom og vær med til en uge med masser af sjov, spas og håndbold. 

Det er både for dig som allerede spiller håndbold eller dig som bare godt kan lide sport og social 

samvær. 

                   

 

Pris: 675 kr (Pr. 1/7 er prisen 750 kr) incl et sæt spiller tøj, en bold og en drikke dunk. 

Dato: 1-5. August. Mandag- Tirsdag-Onsdag 9-15. Torsdag 9-00 (med overnatning). Fredag 00-

12.00. 

Sted: Nymarkshallen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde 

Kontakt person: Lena Mundt - 61306539 - lenamundt@gmail.com 

Tilmelding: www.dhf.dk under håndboldskole 

Medbring: Sportstøj til både inden og udendørs samt en madpakke. 

. juli 2015 på www.dgi.

 

mailto:lenamundt@gmail.com
http://www.dhf.dk/
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Kreativ Familieuge 4.-7. juli 2016 
 

Forældre og bedsteforældre opfordres til at 

tage børn og børnebørn med til en kreativ 

familieuge med husflid og håndværk på 

Kerteminde Efterskole i Drigstrup. Vi lægger 

vægt på, at børn og voksne får mulighed for 

at opleve og skabe sammen. Det bliver 5 

dage med 10 spændende værksteder at 

vælge imellem. Du kan vælge 1 eller 2 

værksteder, idet der kan skiftes værksted 

midt på ugen.  

Der kræves ingen forudsætninger. Børn 

under 12 år kan kun deltage ifølge med en 

voksen, mens børn over 12 år gerne må 

komme alene. Vi mødes hver dag kl. 9.45 til 

morgensamling og arbejder derefter på 

værkstederne fra kl. 10 til 15 – afbrudt af en 

times middagspause. Der planlægges en 

eller to fællesaftener i ugens løb.  

Overnatningsmuligheder: Der er mulighed 

for at bo på efterskolens værelser, 450 kr for 

overnatning på dobbeltværelse pr. person for 

de fire nætter fra mandag til fredag. 

Medbring dyne, pude og linned eller 

sovepose.  

Spisning: Tag madpakken med. Der kan 

købes kaffe, kage og kolde drikke på stedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Værksteder: 

 Flet med pilebark v/Kirsten Ploug 
 

 

 

 

 

 Tekstilværksted v/Solveig 
Christiansen 
 

 Filtning v/Mette Østman 
(www.metteoestman.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metteoestman.dk/
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 Lav dine egne smykker v/Kåre 
Harhorn (anbefales at man er over 12 
år) 
 

 Træværksted v/Ib Solvang 
 
 

 Knivmageri v/Ulrich Skov Jensen 
 
 

 Knipling v/Kirsten Hansen Koch 
 
 

 Decoupage v/Lene Nielsen  
 

 

 

 Maling på lærred og sten v/Janet 
Solvang 
 

 Fluebinding v/Poul Erik Mogensen 
 
 

 

 

Pris: Voksne 900 kr. Børn og unge under 18 

år 450 kr. Materialeudgifter afregnes direkte 

med instruktørerne. Materialeliste tilsendes.  

 

 

Sted:  Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 

20, Drigstrup, 5300 Kerteminde 

Tid: den 4. juli til 7. juli fra kl. 10-15 (Man 

mødes kl. 9.45) 

Tilmelding: senest 1. juni. (Kontakt hvis 

senere tilmelding). 

Brug gerne mail med oplysninger som 

tilmeldingsskema og send det til: 

kerteminde@husflid.dk eller til skoleleder Ib 

Solvang, Hyrdevej 114, 5300 Kerteminde. 

Tlf. 65 32 26 72. www.kerteminde.husflid.dk 

Der udsendes brev med praktiske 

oplysninger omkring 1. juni – herunder 

girokort med betalingsfrist til 15. juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om de spændende værksteder 

på www.kerteminde.husflid.dk 

 

Kontakt endelig også efter tilmeldingsfrist! 

 

 

 

mailto:kerteminde@husflid.dk
http://www.kerteminde.husflid.dk/
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Håndboldskole 2016 i Kerteminde HK 
 

  
Håndboldtræning og en masse andet sjov – Ude og Inde 
 
 
Pris: pr. Deltager kr. 825,00 incl. Frokost hver dag, t-shirt, shorts, bold og drikkedunk. 
  
Dato: fra den.27/6 til og med 1/7 – Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00 – Fredag 09.00 til 14.00 
  
Sted: I Kerteminde idrætscenter , Engvej 19 – 5300 Kerteminde 
 
Ved spørgsmål: kontakt Mette H Hansen – tlf. 28839114 
 
Tilmelding: Via www.DHF.dk/aktiviteter 
 
Husk:  Indendørs/udendørs Sko og tøj. 
 

 

 

http://www.dhf.dk/aktiviteter
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Sommerskole i Kulturskibet i uge 26 
 

 

Dato: Mandag den 27 juni - torsdag den 30 juni 2016   

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9:00-13:30. Torsdag kl. 10:30-17.00 m. forestilling kl. 16.00 

Hvor: Kulturhus Fjorden. Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde 
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Flunkejagt på biblioteket 
 

Hele sommeren kan børn og barnlige voksne 

prøve at finde Flunker på biblioteket.  

De små rummænd har slået sig ned på 

vores biblioteker for måske at finde 

intelligent liv på jorden.  

Kom og find de små væsener på biblioteket, 

bliv en rigtig flunkejæger og få et badge. 

 

Aktiviteten er gratis  

   

 

 

Dato: 25. juni - 9. august i den betjente 

åbningstid 

Hvor: Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, 

5330 Munkebo. Kerteminde Bibliotek, 

Langegade 13-15, 5300 Kerteminde og 

Langeskov Bibliotek, Jernbanegade 14, 

5550 Langeskov 

 

 

 

 

 

Sommerbogen 2016 
Anmeld 3 bøger og få en Haribo minipose pr. 

sæt afleverede anmeldelser. 

 

For 7-14 årige. 

Husk også at lægge dine anmeldelser ind på 

www.biblo.dk, for at deltage i den 

landsdækkende konkurrence. Når du har 

anmeldt mindst tre bøger på www.biblo.dk, 

er du automatisk med i kampen om 

hovedpræmierne. Du kan også vinde fede 

bøger hver dag i hele sommerferien og der 

trækkes lod blandt alle, der har læst og 

anmeldt mindst én bog. 

Sommerbogen er et læselystprojekt på tværs 

af de danske folkebiblioteker. Læs mere på 

www.biblo.dk 

 

Aktiviteten er gratis 

Dato: 10. juni – 20. august i den betjente 

åbningstid 

Hvor: Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, 

5330 Munkebo. Kerteminde Bibliotek, 

Langegade 13-15, 5300 Kerteminde og 

Langeskov Bibliotek, Jernbanegade 14, 

5550 Langeskov 

http://www.biblo.dk/
http://www.biblo.dk/
http://www.biblo.dk/
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Fortællekafé i Farvergården på 
Langegade 
 

I Farvergården har man sikkert fortalt 

hinanden mange ting i årenes løb: Lidt nyt 

fra den store verden, lidt sladder fra byen, 

lidt om de gode gamle dage, lidt eventyr til 

underholdning. 

 

 

 

Vi genopliver et glimt af den gamle tradition 

og indbyder til en stund, hvor Agnete Hvidt 

fortæller eventyr og sagn her fra 

Kertemindeegnen. 

 

Det sker hver torsdag i juli 

måned kl. 11 til 12 

 – selvfølgelig i Kaféen, så der kan drikkes 

kaffe eller spises is undervejs. 

 

 

 

 

 

 

 

Vær velkommen til et samvær for hele 

familien i kaféens hyggelige rammer. 
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Sommersjov for børn i Munkebo, Kerteminde og Langeskov 

 

Sjove aktiviteter: Konkurrencer, orienteringsløb, ansigtsmaling, porcelæns- og glasmaling. Male 

på sten, lærreder og skaller. Pileflet, gå på stylter, kast hestesko, træk tov, prøv en væltepeter, hop 

i svingtov, lav en kludedukke og meget mere. Kom og vær med. Alle er velkomne! 
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Pluk en fugl og plant en mavesæk 

 

Tid: Tirsdage kl. 11-14, i ugerne 26-31 

Sted: Johannes Larsen Museet  

Man kan bruge en gås til meget! 

Kan du plukke fjerene af en gås, og tror du man kan fylde en hel pude med dem? Ole Hansen, der 

ved meget om den slags, viser og fortæller, hvordan man gør. 

Du kan også få at se, hvad  der er inde i gåsen, når Ole dissekerer den. 

Til sidst kan du plante et stykke af gåsens mavesæk i en urtepotte, som du må tage med hjem. Hvis 

du er heldig, kan du efter et stykke tid se, hvad gåsens sidste måltid bestod af, for så kommer det op 

af mulden som en plante. 

 

Praktisk info: 

Aktiviteten varer tre timer og du er velkommen til at komme og gå som det passer dig. 

Alle kan være med til denne aktivitet, der foregår i ekspeditionsteltet i museets have. 

Mødested: Ekspeditionsteltet i haven 

Pris: Gratis for børn / voksne gratis, når entre er betalt. 

Tjek også vores mange andre aktiviteter for børn i kalenderen. Vi ses! 
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Prøv alle dine sanser af på sanserundvisning 

 

Tid: Onsdage kl. 11, i ugerne 26-31 

Sted: Johannes Larsen Museet  

Sammen med museets kunstformidler skal du sanse dig gennem naturens, kunstens og fuglenes 

verden. Vi skal prøve alle fem sanser af, idet vi ser, dufter, føler med vores hænder, hører og 

smager os gennem udstillingen FUGL og haven. 

 

Denne aktivitet er mest for mindre børn, men større børn og voksne må også gerne være med. 

Aktiviteten foregår i ekspeditionsteltet, haven og i udstillingerne. 

Praktisk info: 

Mødested: Ekspeditionsteltet i haven 

Pris: Gratis for børn / voksne gratis, når entre er betalt 

Tjek også vores mange andre aktiviteter for børn i kalenderen.  

Vi ses! 

 

 

http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2016/fugl/
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Tegn en fugl 

 

Tid: Torsdage kl. 11-14, i ugerne 26-31 

Sted: Johannes Larsen Museet  

Kan du tegne en fugl, og hvordan skal din fugl se ud?  

Kunstneren Johannes Larsen var så god til at tegne fugle, at han blev berømt af det. Kunstmaler Ole 

Vedby er også god til at tegne fugle, og han viser dig, hvordan man kan gøre. Hvis vejret er godt kan 

du endda prøve at tegne en af havens levende fugle. Ellers er de fugle vi tegner udstoppede. 

Alle kan være med, og også voksne er velkomne til denne aktivitet, der foregår i ekspeditionsteltet 

og haven. 

 

 

 

Praktisk info: 

Mødested: Ekspeditionsteltet i haven 

Pris: Gratis for børn / voksne gratis, når entre er betalt 

Tjek også vores mange andre aktiviteter for børn i kalenderen.  

Vi ses! 
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Familiecafe: Grafik med fugle 
 

Tid: Søndag den 26. juni, kl. 13-15 

Sted: Johannes Larsen Museet  

Bliv grafisk kunstner for én dag og prøv kræfter med museets trykmaskine. 

Lad dig inspirere af Johannes Larsens mange træsnit med fugle, se udstillingen FUGL, og lav dit 

eget fugletryk på pap sammen med Ole Vedby, der står for denne måneds familiecafe. Kom gerne 

inden 14.30, hvis du skal kunne nå at lave et tryk. 

Tilmelding ikke nødvendig og deltagelse er gratis, når entréen er betalt (børn under 18 år har fri 

entré).  

 

 

 

Vi ses på Johannes Larsen Museet! 
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Familiecafe: Lav en marionetfugl 
 

Tid: Søndag den 31. juli kl. 13-15 

Sted: Johannes Larsen Museet  

Vi har fået pip på museet. Og det er ret hyggeligt. 

 

Vær med til at øge bestanden af fugle på museet, se udstillingen FUGL, og byg din egen "Pinnochio-

fugl" af træ, snor, pap og fjer. Kom gerne inden 14.30, hvis du skal kunne nå at lave en fugl.  

Tilmelding ikke nødvendig og deltagelse er gratis, når entréen er betalt (børn under 18 år har fri 

entré).  

Familiecafe: Byg dine egne fuglevinger 
 

Tid: Søndag den 28. august kl. 13-15 

Sted: Johannes Larsen Museet  

Med fjer fra gåseplukningen i ekspeditionsteltet bygger vi små, fine vinger, som du kan tage på 

ryggen. Tror du, du kan flyve med dem? Engang prøvede drengen Ikaros også at flyve. Men det gik 

ikke så godt. Det kan du høre mere om, når du kommer. Kom gerne inden 14.30, hvis du skal nå at 

lave dine egne vinger.  

 

Tilmelding ikke nødvendig og deltagelse er gratis, når entréen er betalt (børn under 18 år har fri entré). 
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Oplev Lundsgaards skovenes eventyr 
 

- en dejlig oplevelse i naturen  - en sjov og spændende dag 

Datoér : Søndag d. 3. Juli og Lørdag d.  30. Juli fra kl.  11-14 

Mødested: bagindgangen til Café Agnes H,  Lundsgaard Gods´  kulturhus 

Anexet , beliggende Lundsgårdsvej 15 , 5300 Kerteminde 

 

Beskrivelse: Naturformidler Mia Rafn Hansen vil sørge for at give børn og 

voksne en dejlig og udfordrende oplevelse i naturen med formidling og leg. Deltagerne laver blandt 

andet deres egen frokost-burger over bål, der vil være skydning med bue og pil og sjove natur- og 

klatre lege. 

Medbring praktisk tøj alt efter vejr. Turen foregår omkring og ved Lundsgaard Gods Naturskole. 

Se mere på www.lundsgaardgods.dk eller www.friluftsformidler.dk 

 

Målgruppe: 

Både børn og familier kan deltage. Minimums alder for børn uden ledsager er 8 år.  

Minimum antal deltagere er 8, tilmeldte får besked om gennemførelse 5 dage inden arrangementet.   

 

Tilmelding: 

til Friluftsformidler.dk - Mia Rafn Hansen på telefon 21311514 eller på mail 

friluftsformidler@gmail.com  

SENEST SU.   1. arrangement d. 26/6-16  kl. 14/2. arrangement d. 24/7-16  kl. 14 

 

Pris:  

215 kr. pr. deltager. Voksne der deltager sammen med børn får 10% rabat på hele købet. 

Prisen er inklusiv frokost af øko. råvarer og drikkelse forberedt fra Cafe Agnes H. Anexet 

Lundsgaard Gods. 

Turleder: Naturformidler  Friluftsformidler.dk - Mia Rafn Hansen 

Arrangør: Lundsgaard Gods Kerteminde  og  Friluftsformidler.dk 

 

 

 

http://www.lundsgaardgods.dk/
http://www.friluftsformidler.dk/
mailto:friluftsformidler@gmail.com
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Sommercamp på Nørremadegaard i uge 31 

 

Kom ud i det fri og få oplevelser med landbrug, natur og gastronomi!  

Er du mellem ca. 10 og 12 år, så har du muligheden for at tilbringe en uge af din sommerferie på 

Nørremadegaard.  

Program: Du får mulighed for at få nogle fantastiske oplevelser i selskab med 25 andre børn, der er 

vilde med at passe frilandsgrise, tænde bål, lave mad, og være udendørs. Sammen med Haver Til 

Mavers haveformidler skal i opleve gården og naturen, når sommeren er på sit højeste. 

I løbet af ugen skal vi: 

 Hjælpe til med at høste og lue i marken 

 Tilberede vores egen frokost over bål 

 Se efter insekter og smådyr i vandhullet 

 Snakke med biavleren Yngve og smage frisk honning 

 Lave friluftscafé for familien 

 Lege og klatre i træer 

 

Tid: mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 14.00 i uge 31. 

Alle dage kan der tjekkes ind fra kl. 8.45 og tjekkes ud indtil kl. 14.15. 

Det er vigtigt at pointere, at vi er udenfor hele tiden uanset vejret 
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Tilmelding: Der er 25 pladser i 2016. Tilmelding senest den 10. juli ved betaling og mail med navn, 

adresse og mobil nr. 

Mail: info@norremadegaard.dk  

Pris: 650 kr.(indbetales på mobil Pay 2044 2012 eller: 2377-0742 203 913) 

På gensyn i udekøkkenet og i grisefolden. 

Ved flere spørgsmål kan i ringe til mig. 

 

Sommerferiehilsner fra 

Dorte Frimodt Daugaard, mobil 20442012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:info@norremadegaard.dk
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Kender du vikingerne? 

 

Tid: Hele 2016 i åbningstiden 

Sted: Vikingemuseet Ladby  

Test din viden: Alle kender vikingerne – tror de…. 

Der er mange gode historier knyttet til vikingerne, men er de rigtige? Test din viden på Vikingemuseet. Du 

finder spørgsmålene på udvalgte steder på museet. Du starter i billetsalget, hvor du bliver guidet hen til 

første post.  

Løs opgaven, når du kommer frem – og skriv det rigtige bogstav ud for nummeret. Så får du til sidst 

navnet på Hels skib, som er løsningen.  

Du skal også huske at tage en træspån med fra kurven ved spørgsmål 8 (i kælderen) og aflevere i 

billetsalget sammen med gættesedlen, så får du en hilsen fra vikingerne med det samme og er med i 

konkurrencen om en præmie, som vi sender til dig. 

Hvad er Hels skib? 

Myten fortæller, at Hels skib er bygget af døde mænds negle. Hel, som hersker over dødsriget, bygger 

skibet af de dødes negle eller ifølge andre beretninger af afklippede negle og hår, som menneskene 

kaster bort. Når skibet er færdigt, vil Hel fragte kæmperne til Asgård med skibet for at slås mod guderne. 

Det udløser Ragnarok. 

På grund af denne tro var det tidligere almindeligt at indsamle afklippede negle og hår. De blev så syet 

ind i en lille pude og lagt i kisten med den døde. På den måde kunne man forhindre, at Hel fik fat i 

neglene/håret. Så gik bygningen af skibet (hvis navn du skal gætte) langsommere, og Ragnarok ville 

dermed blive forsinket. 

Skikken med at indsamle negle og hår for at lægge det i kisten stammer naturligvis fra vikingetiden; men 

der er eksempler på, at det er blevet praktiseret helt op i det 20. århundrede. 

Navnet på Hels skib, som du skal finde frem til, kan betyde negle-båden eller lig-båden 
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 Skyd med bue og pil 

 

Tid: Tirsdage og torsdage kl. 12-15 i uge 27-31 

Sted: Vikingemuseet Ladby  

Kan du ramme plet med en vikingebue? 

På Vikingemuseet Ladby kan du skyde med bue og pil i din sommerferie, ligesom vikingerne og 

Ladbykongen gjorde det. Det er svært at ramme plet, men hvis du øver dig lidt, kan du lære det.  

Kom og prøv! 

 

. 
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Lav dit eget vikingepynt 

              

Tid: Tirsdage og torsdage kl. 12-15, i ugerne 27-31 

Sted: Vikingemuseet Ladby  

Lav smykker som de pyntesyge vikinger. 

Lav dit eget vikingepynt 

Kom forbi i din sommerferie og pynt dig som en viking. Lær om vikingernes tøj, smykker, hårmode og 

tatoveringer. Lav en flettet eller slendret snor til armbånd eller håret. Pynt den med et par vikingeperler, 

som du selv skal lave af cernit, og klæd dig ud som en rigtig viking! 

 

Prøv kræfter med knob og splejsninger 
 

 

 

Tid: Tirsdage og torsdage kl. 12-15 i uge 27-31 

Sted: Vikingemuseet Ladby  

Ved du hvad et råbåndsknob er? 

Kig forbi Vikingemuseet Ladby i din sommerferie, hvor vi arbejder i tovværk. Du kan prøve at lave knob 

og splejsninger. 
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Sommer på Fjord&Bælt 

-familieleg med viden, oplevelser og fascinerende dyr 

Bliv krabbemester, rør ved en levende fisk, se en sæl få børstet tænder og et marsvin boltre sig. 

Leg, lyt og lær om livet under overfladen. Havets magi bliver gjort tilgængelig for hele familien i 

sommerferien på Fjord&Bælt. 

Et hav af aktiviteter 

I højsæsonen, fra den 25. juni til den 4. september, kan børnene dagligt deltage i 

krabbefangerkonkurrencer på Fjord&Bælt, hvor det gælder om at fange flest krabber på tid. 

Vinderen bliver kåret som krabbemester og får et sejt krabbefangerdiplom. 

 

Der er masser af udfordringer til både store og små, når man kan prøve kræfter med havets dyr i 

udstillingerne. Biologerne er også klar til at fortælle de sjove, mærkelige og spændende historier 

fra havets bund. Stikker man fingrene i vandet i vores rørebassiner, kan man mærke, hvordan livet 

kribler og krabler under havets overflade. Hvis man altså tør… 

 

Man kan også opleve vores smukke og dygtige marsvin og sæler helt tæt på, når de bliver fodret 

og trænet hver dag kl. 11.00 og 13.00. Måske man også kan høre sælerne bøvse, se marsvinene 

suse af sted som torpedoer eller se dem boltre sig under overfladen gennem vinduerne i den 40 

meter lange undervandstunnel, hvor man kan gå tørskoet på havbunden. 

 

 

 

Endnu en sommer med sælunger i vente 

Også denne sommer kan Fjord&Bælt se frem til at få flere dejligt sælunger i bassinet. Både Tulle 

og Naja er nemlig drægtige og forventes at nedkomme med hver en unge i løbet af juni måned. 

Sæler føder deres unger på land, men allerede fra starten er ungerne i stand til at svømme og efter 

at have diet ved sin mor de første 4-6 uger, kan den klare sig selv. Ronja og Selma som er unger 

fra sidste år, er også stadig at finde i bassinet. 
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Sansedage og Kirsebærfestival 

I år varmes der op til Kirsebærfestivalen allerede fra tirsdag den 12. juli med tre sansedage i 

Kerteminde! Lad sanserne få gode oplevelser - både for børn og voksne! I to af dagene byder 

Fjord&Bælt på aktiviteter, der tager udgangspunkt i SE, LYT OG SMAG. På Kirsebærfestivalen, fra 

den 20. til den 22. juli, hvor de fynske kirsebærtraditioner fejres med en blanding af kultur, 

fødevarer, musik og anden underholdning, er der masser af aktiviteter og optræden for børn i 

Trollegade. Her finder man også Fjord&Bælt, der igen i år deltager med et rørebassin med 

sprællevende havdyr. Børnene får, under kyndig vejledning, mulighed for at røre ved både 

krabber, søstjerner og fisk. 

 

Sommerprogram (25. juni – 4. september) Åbningstider 

10.00 - 17.00 
 
 

Aktiviteter 

Kl. 11:00 Fodring og træning af sæler og marsvin  

 

Kl. 12:00 Krabbesjov  

 

Kl. 13:00 Fodring og træning af sæler og marsvin  

 

Kl. 14:00 Se en fisk på vrangen – dissektion 

 

Kl. 15:30 Leg, lyt og lær - biologen fortæller 

 

 
Billetpriser 

Voksne kr. 140,- børn kr. 60,- 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Christina Kroer Skov 
Marketing 
T 4213 1543 
E-mail: christina@fjord-baelt.dk 

mailto:christina@fjord-baelt.dk
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Kirsebærfestival i Kerteminde - Sansedage 2016 

I dagene op til Kirsebærfestivalen 2016 vil der være en lange række aktiviteter i Kerteminde med 
fokus på sanserne!   

 

Tirsdag den 12. juli 2016 

Kl. 11-14: Pluk en fugl på Johannes Larsen Museet (børneaktivitet).  

Kl. 11-15.30: Malerkursus i det fri: Gå i fynbomalernes fodspor i Johannes Larsens have.  

Kl. 11-14: Sommersjov i Nordre Kirkerist - sanselege for børn.  

Kl. 12-14: Se, lyt, smag på Fjord&Bælt: fisk på vrangen, marsvins biosonar og smag på levende 

rejer.  

Kl. 12-15: Sanselige børneaktiviteter på Vikingemuseet Ladby.  

Kl. 17-20: Smag på verden: Kimchi-kursus og koreansk middag med introduktion til smagens 

univers ved professor Ole G. Mouritsen. Anexet.   

Kl. 18.00: Kerteminde Kino viser filmen ”Månen over kirsebærtræerne” af Naomi Kawase.  

  

Onsdag den 13. juli 2016  

Kl. 11.00: Sanserundvisning for børn på Johannes Larsen Museet.  

Kl. 11-15.30: Malerkursus i det fri: Gå i fynbomalernes fodspor i Johannes Larsens have.  

Kl. 11-14: Sommersjov i Nordre Kirkerist - sanselege for børn.  

Kl. 12-14: Se, lyt, smag på Fjord&Bælt: fisk på vrangen, marsvins biosonar og smag på levende 

rejer.  

Kl. 18.00: Kerteminde Kino viser filmen ”Månen over kirsebærtræerne” af Naomi Kawase.  
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Torsdag den 14. juli 2016  

 Kl. 11-14: Tegn en fugl på Johannes Larsen Museet (børneaktivitet).  

Kl. 11-15.30: Malerkursus i det fri: Gå i fynbomalernes fodspor i Johannes Larsens have.  

Kl. 11-14: Sommersjov i Nordre Kirkerist - sanselege for børn.  

Kl. 12-14.30: Sans med gråsæler og skarv på Marinebiologisk Forskningscenter – og lav legetøj 

til dyrene. Træning af sæler (kl. 12.30 og 14) og skarv (kl. 12 og 14.30).  

Kl. 12-15: Sanselige børneaktiviteter på Vikingemuseet Ladby.  

Kl. 18.00: Kerteminde Kino viser filmen ”Månen over kirsebærtræerne” af Naomi Kawase.  

Kl. 19.00: Kirsebærplukning på Nybro Frugtplantage.  

 

 

    

 

 

 

https://www.facebook.com/kirsebaerfestival/photos/a.367432900041514.1073741826.325503194234485/757712091013591/?type=3
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Malou's Magiske Verden 

  

Malou´s Magiske Verden er et kreativt værksted, hvor kun fantasien sætter grænser. Malou´s 
Magiske verden holder til på Munkebo Bibliotek og henvender sig specielt til børn i alderen 9-16 år, 
men alle er velkomne.  

Tid: Holder åbent både tirsdag og torsdag kl 13-15 (holder dog lukket i uge 28, 29 og 30) 

Efter sommerferien er der åbent hver torsdag fra kl. 15-17.  

Sted: Munkebo Bibliotek 

 

 

Ingen tilmelding  

Hvis der var nogen, der har lyst til at donere ting til værkstedet, så kan jeg kontaktes på telefon 
50544469. Det kan være alt lige fra garn, træ, maling, tapet, krukker, glas mm. Alt kan bruges! 

Mvh. Malou  

           

 


