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Så er det snart efterårsferie….
Det er altid skønt med ferie, men tiden kan godt blive lidt lang.  Derfor 
glæder vi os over, at en del foreninger og institutioner i Varde Kommune 
endnu engang har været kreative og fundet på nogle gode og spændende 
VAKS tilbud til skolebørn i alle aldre. 
I aktivitetskalenderen får du et overblik over de forskellige aktiviteter, og 
efterfølgende kan du læse mere om sted, alder, tilmelding og aktiviteterne.

Vi håber, du får lyst til at bruge nogle af de mange tilbud. Ved spørgsmål, 
kontakt lmik@varde.dk eller 79 94 79 58

Rigtig god ferie!

Aktiviteter ”På tværs” – uge 42
• På tværs af alder og køn.
• På tværs af foreninger og aktiviteter
• På tværs af kulturer - nu-danskere og ny-danskere. 

Et spændende projekt hvor børn og voksne, forældre og bedsteforældre 
har mulighed for at deltage i et væld af aktiviteter hen over 7 dage.  Der vil 
være gymnastik – rytme og spring, fodbold, badminton, skydning, floor-
ball, fællesspisning, foredrag, lege og mange andre ting.

I vil lære lidt om ”fremmede” måder at gøre tingene på, når områdets 
flygtninge og indvandrere bidrager med deres aktiviteter og måder at 
være sammen på.  
  
Det foregår i Hodde-Tistrup Hallen kl. 9.00-15.00 - fra mandag den 12. 
oktober til søndag den 18. oktober 2015.

Kom og gå som du vil – det koster ikke noget.  Sund mad kan købes i Cafe 
Anet i Hodde-Tistrup Hallen. 

Se programmet og læs mere om projektet på hthallen.dk og ftftistrup.dk  
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Bage- og madlavningsskole for  
skolebørn
NYT! NYT! Vi tilbyder dig 2 dage på et bage- og madlavningskursus, hvor 
du får mulighed at lave lidt anderledes hverdagsmad med efterårets grøn-
sager og frugter.  Vi vil lave retter til et stort fælles ta’ selv bord, sylte rød-
beder og bage gode og sunde brød.  Du vil få lært et par fif til at servere 
maden, så det ser indbydende og lækkert ud. Vi slutter dagene af med en 
snak om maden, lidt hygge og egen ”hjemmebagt” kage. 

Mandag - tirsdag den 12.-13. oktober 2015 - kl. 9-15. 

Underviser:  Linda Hansen

 Ansat i køkkenet på Varde Egnens Ungdomsskole og ud-
dannet bager og køkkenleder. Hun elsker at lave mad og 
bage spændene brød og kager.  

Sted: Hjemkundskabslokalet på: 
Lykkesgårdsskolen, Abildvej 35, Varde 

Alder:  9 – 14 år.  Min 8 og maks. 16 deltagere.

Pris: 125 kr. for de to dage incl. udgifter til mad  – beløbet med-
bringes i kontanter første dag. Husk også 2 glas til de syl-
tede rødbeder.

Tilmelding: Først til mølle og senest  onsdag den 7. oktober 2015 til 
Kultur og Fritid lmik@varde.dk /telefon 79 94 79 58. 

AKTIVITET TID STED

MANDAG DEN 12. OKTOBER

Madskole 09.00-15.00 Lykkesgårdskolen

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-Tistrup Hallen

Familiedag 09.45-13.00 Helle Hallen

Wellness for børn 10.00-11.00 Varde Idrætscenter

Svampetur i børnehøjde 10.00-13.00 NaturKulturVarde

Svømning og leg i vand 11.00-12.00 Varde Fritidscenter

Skrotrobot 11.00-15.00 Varde Bibliotek

Halloween pynt 11.00-15.00 Ølgod Bibliotek

Bowling 13.00-14.00 Varde Fritidscenter

BMX 15.00-17.00 Billum BMX

Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

AKTIVITET TID STED

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER

Madskole 09.00-15.00 Lykkesgårdskolen

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-Tistrup Hallen

Lav din egen lipgloss/creme 10.00-11.00 Varde Fritidscenter

Hoppefabrikken 10.00-15.00 Hodde-Tistrup Hallen

Camilla Platz optræder (3-6 år) 10.00 Børnebiblioteket, Varde

Suppedag 11.00-15.00 Nymindegab Museum

Byg dit eget cirkus 11.00-15.00 Varde Bibliotek

Kreativt maleri 11.00-15.00 Ølgod Bibliotek

Vandsjov 13.00-15.00 Helle Hallen

Skak 14.00-15.30 Den gamle Handelsskole, Varde

Skydning 14.00-16.30 Modelsnedkeriet

ONSDAG DEN 14. OKTOBER

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-Tristrup Hallen

Historie og praktik 10.00-13.00 Baldersbæk

Skattejagt/vandboldspil i svøm-
mehallen

10.30-12.30 Form & Fritid, Nr. Nebel

Børneyoga 3-5 år 10.00 Varde Bibliotek

Fodbold og badminton i hallen 10.00-14.00 Form & Fritid, Nr. Nebel

Svømning og leg i vand 11.00-12.00 Varde Fritidscenter

Reflekser 11.00-15.00 Varde Bibliotek

Børneyoga 3-5 år 11.30 Varde Bibliotek

Bowling 13.00-14.00 Varde Fritidscenter

BMX 15.00-17.00 Billum BMX

Nat på museet 19.00-21.00 Nymindegab Museum

TORSDAG DEN 15. OKTOBER

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-Tistrup Hallen

GPS og klatring 10.00-13.00 Stakladen, NaturKulturVarde

Æbledag 11.00-15.00 Nymindegab Museum

Halloween pynt 11.00-15.00 Varde Bibliotek

Parkour 13.00-15.00 Janderupsogns aktivitetshus

Go-kart 13.00-18.00 Fun World, Esbjerg (Se beskrivelse)

Skydning 14.00-16.30 Modelsnedkeriet

FREDAG DEN 16. OKTOBER

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-tristrup hallen

Børne- og ungdomsyoga 10.30-11.30 Form & Fritid, Nr. Nebel

Fri leg i svømmehallen 10.30-12.30 Form & Fritid, Nr. Nebel

Svømning og leg i vand 11.00-12.00 Varde Fritidscenter

Kreativt maleri 11.00-15.00 Varde Bibliotek

Saunagus for børn 11.45-12.15 Form & Fritid, Nr. Nebel

Bowling 13.00-14.00 Varde Fritidscenter

LØRDAG DEN 17. OKTOBER

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-Tirstrup Hallen

Spændende dyr 10.00-13.30 Varde Bibliotek

SØNDAG DEN 18. OKTOBER

Aktiviteter på tværs 09.00-15.00 Hodde-Tistrup Hallen
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Aktivitet Information

Familie, Ferie, 
Fridag 

Mandag den 12. oktober. Kl. 9.45-12.00
For alle børn ifølge med forældre/bedsteforældre. 
Kom kl. 9.45 og vær med til velkomst med fællessang og opvarmning. 
Alle aktiviteter i hallen foregår mellem kl. 10.00-12.00.
Aktiviteter: Hoppeborg, bob, bordtennis, ringo, badminton, fodbold, 
kids/bedste volley, springgrav, airtrack, redskabsbane, hockey, kreativt 
værksted og andre sjove ting.
Entre voksne 40 kr. Børn 0-12 år 25 kr. + evt. 10 kr. for 10 skud på 
skydebanen. 
Arr. Helle Idræts Samvirke, Helle Svømmeklub og Helle Hallen.

Klatring og
GPS skattejagt

Torsdag den 15. oktober kl. 10.00-13.00.
GPS: Du bliver introduceret til hvordan GPS’en virker og så er det 
afsted ud i skoven for at finde poster, der fører til ”skatten”. For 
nybegyndere –du er velkommen til at tage din egen GPS med, eller du 
kan låne en af os.
Klatring: Vi laver en klatrebane hvor du kan udfordre dig selv ved at 
klatre på reb med tynde prusiksnore.
Alle fra 8 år kan deltage. Vi tænder bål så husk pølser og snobrødsdej. 
Tilmelding senest den 13. oktober kl. 12.00 til Lasse på mobil 20 51 99 
09 eller mail lfm@naturkulturvarde.dk
Arr. NaturKulturVarde, Roustvej 111, Varde

Yoga

Fredag den 16. oktober kl. 10.30-11.30
Yogaøvelser styrker balance- og muskelkoordinationssansen, giver 
styrke, udholdenhed, øget koncentrationsevne og fysisk velvære. 
Børnene lærer at være til stede i kroppen og lytte indad og finde ro, 
styrke og selvtillid inde i sig selv.
For børn 10-15 år. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arr. Form og Fritid, Klintingvej 21, Nr. Nebel

Wellness

Mandag den 12. oktober kl. 10.00-11.00.
Nyd et fodbad mens du ser en film og prøv en lækker fodmassage 
bagefter i den hyggelige Cantona-café. Vi plejer ansigtet med 
forskellige naturlige produkter og slutter af med muddermasker, der 
på et øjeblik forvandler alle til skønne indianere, kinesere og grønne 
marsmænd. 
Tilmelding inden 11. oktober kl. 17.00 på mail ifv@ifv-varde.dk
Min. 10 personer og maks. 30.
Arr.: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde

Fri leg og sjov i 
vand 

Varde svømmehal
Mandag, onsdag og fredag den 12., 14. og 16. oktober kl. 11.00-12.00 
Svømmelege, boldspil, bølgebad og rutchebane m.v. Alle fra 6 år kan 
deltage.  Ingen tilmelding.
Arr. Varde Svømmehal, Lerpøtvej 55, Varde.
Nr. Nebel
Onsdag den 14. oktober kl. 10.30-12.30 skattejagt og vandboldspil
Fredag den 16. oktober kl. 10.30-12.30 fri leg, stort badedyr i vandet.
Fra 7 år.
Arr.: Form og fritid, Klintingvej 21, Nr. Nebel
Helle Hallen
Tirsdag den 13. oktober kl. 13.00-15.00. Vandpolo, surfbrætter, 
vandlege, badedyr, udspring.
Arr.: Helle Hallen, Helle Idrætssamvirke og Helle Svømmehal
Vrenderupvej 40C, Årre

Lidt om aktiviteterne



6

Lidt om aktiviteterne

Aktivitet Information

BMX-cykling

Mandag og onsdag den 12. og 14. oktober kl. 15.00-17.00  
kan du prøve at cykle på BMX på indendørsbane. For at deltage skal 
du være iført langærmet trøje, lange bukser og solide kondisko. 
Cykelhjelm og handsker kan lånes på stedet. 
Arr.: Billum BMX ”Gazellerne”, Kirkebyvej 28, Billum
Mere info på www.billumbmx.dk

Gamle dage i 
Baldersbæk

Onsdag den 14. oktober kl. 10.00-13.00 
En dag fyldt med praktiske oplevelser og fortællinger for børn ifølge 
med voksne. Hør om spøgelsesværelset, de nøgne damer og drengen 
der sprøjter med vand. Om grosser Holger Petersens spændende liv, 
billedkunstner A. Bundgaards granitarbejde samt dyre- og plantelivet 
på heden. Alt sammen fortalt på en underholdende og børnevenlig 
facon. Børn kan lave deres eget kunstværk i sandsten. Medbring gerne 
tlf., da den kan bruges i fortællingen. HUSK madpakke og praktisk tøj/
sko efter vejret.
Entre: voksne kr. 75,- børn gratis. 
Tilmelding til ilsedue@jubii.dk eller på 27 34 68 48.
Baldersbæk. Vi mødes på P-pladsen midt mellem Starup og Hovborg
Arr. Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i 
de danske skove.

Skak

Tirsdag den 13. oktober kl. 14.00-15.30
Skak er et klassisk spil hvis oprindelse ligger flere tusinde år tilbage. 
Det er en kamp mellem to hære hvor det går ud på at fange 
modstanderens konge. Det kræver dyb koncentration at flytte 
sine brikker rundt på en måde som gør dig i stand til at fange 
modstanderens konge, uden at miste din egen. 
For at kunne udkæmpe de enkelte slag, er man nødt til at vide hvordan 
man styrer sine tropper. Det kan du lære her. For børn 9-13 år.
Den gamle Handelsskole, Slotsgade 17, Varde
Arr. Varde Skakklub

Gokart-tur til 
Esbjerg

Torsdag den 15. oktober kl. 13.00-18.00.
Tur til Fun World i Esbjerg. Du skal være fyldt 14 år og være mindst 1,50 
m høj. Pris 50 kr. afleveres ved afgang med bussen, fra Ungdomshuset 
Ølgod kl. 13.00 og Varde Rutebilstation kl. 13.30. Hjemkost til Varde ca. 
kl. 17.30 og Ølgod kl. 18.00. 
Tilmelding til Sigrid Wille tlf. 2486 0771, Finn Wøbbe Kristensen tlf. 20 
13 00 60 eller Torben Bertelsen tlf. 2023 4443 efter ”Først til mølle” 
princippet.
Arr.: Varde Ungdomsskole og SSP i Varde Kommune

Bowling

Mandag den 12., onsdag den 14. og fredag den 16. oktober 2015 
kl.13.00-14.00
Kom og vælt kegler med venner og veninder i Varde Bowling. Alle børn 
fra 6-15 år kan deltage. Tilmelding i tidsrummet kl. 11.00-12.00 senest 
dagen før på telefon 76 14 91 38.
Arr. Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde

Salon- og 
luftriffel

Tirsdag og torsdag den 13. og 15. oktober kl. 15.00-17.00.
Du får mulighed for at prøve at skyde med salonriffel og luftriffel - 
begge dele på 15 meter baner. Du skal være min. 6 år. Ingen tilmelding. 
Spørgsmål til 2016 8309 eller sauer200@mail.dk.
Modelsnedkeriet, Stålværksvej 13, 2. sal, Varde
Arr. Varde Skytteforening
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Lidt om aktiviteterne

Aktivitet Information

Saunagus for 
børn

Fredag den 16. oktober kl. 11.45-12.15
Saunagus for børn er en sjov og varm oplevelse. Gusmesteren blander 
nogle særlige dufte med vand, som hældes over stenene i sauna 
ovnen. Er der mon nogen der tør gå i ”gården” bagefter til et koldt gys?
Arr. Form og Fritid, Klintingvej 21, Nr. Nebel.

Fodbold og 
badminton i 

hallen

Onsdag den 14. oktober kl. 10.00-14.00 
er der opstillet net og mål i hallen.
Arr. Form og Fritid, Klintingvej 21, Nr. Nebel

Hoppefabrikken

Tirsdag den 13. oktober kl. 10.00-15.00
Der er opstillet en masse oppustelige ting, såsom hoppeborge, 
rutchebane, hammerklokke, fodboldbane, sumodragter, 
boksehandsker, dinosaurborg m.m. Der er voksen bemanding under 
aktiviteterne. Tilmelding ikke nødvendig. Pris kr. 30,- Der kan desuden 
købes sund mad i kantinen.
Arr. Hodde-Tistrup Hallen, Lærkevej 23, Tistrup

Parkour

Torsdag den 15. oktober kl. 13.00-15.00.
Børn 0.-2. klasse 13.00-14.00 og 3. klasse og opefter kl. 14.00-15.00
Ingen tilmelding men HUSK indendørs sko. 
Arr. Aktivitetshuset i Janderup og Janderup FS Nybrovej 32, Janderup

Svampetur i 
børnehøjde

Mandag den 11. oktober kl. 10.00-13.00
Vi går på oplevelse i svampenes forunderlige univers. Er der fluer på en 
fluesvamp? Må man røre ved en rørhat? Er en skørhat skør?
Fokus er på at blive klogere på hvad svampe er og hvordan de lever. 
Vores fokus vil ikke være at vi skal samle mange spisesvampe ind, men 
hvis vi finder nogle, så tilbereder vi dem til sidst. Forvent ikke at få 
svampe med hjem.
Børn under 10 år ifølge med en voksen.
Tilmelding på tlf. 30530039 eller mail mv@naturkulturvarde.dk senest 
lørdag den 10. oktober kl. 12.00, der er begrænsede pladser.
Arr. NaturKulturVarde, Roustvej 111, Varde

Lipgloss
Tirsdag den 13. oktober kl. 10.00-11.00
Kom og lav din egen lipgloss eller creme.
Arr. Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde

Fotoløb

Hele ugen kl. 10.00-16.00
Tag familien med på tur i efterårsferien og bliv klogere på Varde by. I 
receptionen på Varde Museum får I udleveret et materiale, som guider 
jer rundt gennem gaderne. Men hold øje! I skal nemlig hele tiden være 
på jagt efter historiske stoppesteder, der alle stiller spørgsmål. Når I 
er færdige, kan I aflevere jeres materiale og måske er du/I heldige og 
vinde en ting fra butikken på museet.
Arr. Varde Museum, Kirkepladsen, Varde

Lav suppe fra 
bunden

Tirsdag den 13. oktober kl. 11.00-15.00. 
Når det er koldt og mørkt om morgenen, så kan man godt få lyst til 
suppe at varme sig på. Tag familien under armen og kom og vær med i 
Tømmerend hus. Der er høstet grønt og gryden holdes i gang.
På suppedagen kan børnene lave melboller med en gammeldags 
bollesprøjte Entré 50 kr. for voksne til museet, børn ifølge med en 
voksen har gratis adgang. 
Arr. Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, Nymindegab, Nr. Nebel. 
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Aktivitet Information

Most æbler

Så skal der mostes æbler! Kom og kig på det store arbejde det er at lave 
æblemost, måske kan du endda selv være med. Til æbledag kan man 
prøve at skrælle æbler med en sej æbleskræller.
Entre til museet kr. 50,- for voksne, børn iflg. med en voksen har gratis 
adgang.
Arr. Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, Nymindegab, Nr. Nebel

Nat på museet

Onsdag den 14. oktober kl. 19.00-21.00
Hvad sker der på museet, når alt lyset er slukket? Vi slår dørene op til en 
anderledes rundvisning på museet. Vi går rundt og ser Frellos billeder i 
mørke og også børnenes efterårsudstilling -måske du selv har et billede 
med? Vi afslutter med guf på værkstedet.
HUSK en lommelygte!
Tilmelding til Varde museum påkrævet, da der er et begrænset antal 
pladser. Fristen er fredag d. 9. oktober! Forældre/bedsteforældre er 
også velkomne.
Ar.. Varde Museum, Kirkepladsen 1, Varde. 

Børnebiblioteket

Bogstavjagt:
På bibliotekerne kan børn komme på bogstavjagt. Find de skjulte 
bogstaver rundt omkring på bibliotekerne og vær med i lodtrækningen 
om biografbilletter til Varde Bio.

Kreativt ferieværksted i Varde og Ølgod – kl. 11.00-15.00:
Alle børn i alderen 6-13 år kan gratis være kreative i bibliotekernes 
ferieværksteder. Tilmelding er ikke nødvendigt.
Børn under 6 år er også meget velkomne i selskab med en voksen.
Varde Bibliotek:
Mandag den 12/10 - Skrotrobot
Tirsdag den 13/10 - Byg dit eget cirkus
Onsdag den 14/10 - Reflekser
Torsdag den 15/10 - Halloween-pynt
Fredag den 16/10 - Kreativt maleri: Stringprinting
Ølgod Bibliotek:
Mandag den 12/10 - Halloween-pynt
Tirsdag den 13/10 - Kreativt maleri: Stringprinting

Arrangementer med tilmelding – entré 20 kroner:
Prop og Berta og borgmesterkæden - Lørdag den 10/10 kl. 11-12.00
Spektakulært dukketeater for børn og deres voksne.

Søndag den 11/10 kl. 13.00-16.00
Vi folder gamle bøger til kunstværker. Kreativ workshop for børn og 
voksne (Det er gratis).

Tirsdag den 13/10 kl. 10.00
Underholder instruktør og skuespiller Camilla Platz i børnebiblioteket, 
Varde, hvor hun fortæller og optræder for de 3-6 årige.

Onsdag den 14/10 kl. 10.00 og kl. 11.30
Yoga for de 3-5 årige.

Spændende dyr – Lørdag den 17/10
For 4-8 år kl. 10.00-11.00 og kl. 11-12.00. For 9-14 år kl. 12.30-13.30
Tusindben, biller, kakerlakker, kæmpemelorme, slanger, 
fugleedderkopper og fårekyllinger indtager Varde bibliotek, når 
terrariemesteren Silja kommer på besøg. 

Tilmelding kan ske på www.vardebib.dk, hvor du også kan læse mere 
om aktiviteterne og åbningstiderne. Du er velkommen til også at hente 
en oversigt på Varde Bibliotek.

Kultur og Fritid
Telefon 79 94 79 58

God ferie!
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