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Kære børn og unge

Sommerferien står for døren, og 
forhåbentlig betyder det, at vi har 
fået slået corona-epidemien bare 
lidt tilbage, og at der vil være tid og 
mulighed for at nyde sol, strand, grill 
i haven og masser af fritid.
 
Ud over, at en sommerferie er dejlig 
at have, så betyder det måske også,
at du en gang imellem kan føle, at
tiden går lidt langsomt, fordi venner-
ne er ude at rejse eller er i sommer-
hus med familien.
 
Sommerferien behøver dog ikke 
at føles så lang, for der er masser 
at tage sig til som barn og ung i 
Ballerup, hvis du vil. Vi har nemlig 
en bunke af foreninger, som vælger 
at åbne dørene for alle nysgerrige 
og tilbyde en masse spændende 
aktiviteter for dem, der ikke er rejst 
væk på ferie.
 
Kig her i kataloget, om ikke der skulle 
være noget, der kunne friste, tag en 
kammerat under armen eller kom 
alene. Det skal nok blive sjovt. 

Og måske møder du endda nogle 
nye spændende mennesker, som vil 
introducere dig til en masse udfor-
drende aktiviteter.
 
Jeg vil gerne på Kultur- og Fritids-
udvalgets vegne takke alle fore-
ninger og institutioner, som har 
bidraget til dette års program. 
Tak, fordi I vælger at bruge jeres 
fritid som frivillige til gavn for vores 
børn og unge. Uden jer var der ingen 
sommerferieaktiviteter.
 
Rigtig god fornøjelse med program-
met for sommerferieaktiviteter 2022.
 
Mange sommerhilsener
Charlotte Holtermann
Formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget
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Adgang til Esport

Du kan tilmelde dig til to 
sammenhængende dage:
Uge 27: 4. – 5. juli eller 6. – 7. juli
Uge 28: 11. – 12. juli eller 13. – 14. juli

Tidspunkt 9.00 – 15.00

Klassetrin 2. – 9. klasse

Mødested
Egebjergvang 231
2750 Ballerup
 
Antal 24

Tilmeldingsfrist 1. juli

Medbring
Frokost.

Deltagerbetaling 120 kr.

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Ballerup Esport

Arrangør/kontaktperson
Jesper Vodstrup
jesper@ballerupesport.dk

Sommersjov 20224

To dage med den spændende 
Fortnite-verden, hvor computerspil 
bliver til esport. Alle er velkomne 
uanset niveau. 

Har du din egen Fortnite-konto, 
er det fint, ellers kan du låne en af 
Ballerup Esport. Dagene vil gå med 
computerspil, teoriundervisning, 
fysiske aktiviteter og hygge. 

Esport er for både piger og drenge 
og kræver ikke tidligere erfaring 
med computerspil.



Bedstemor Anns bondegård
Er du helt vild med bondegårdsdyr 
– køer, kalve, grise, får, heste, høns, 
gæs, ænder, hunde og katte – så 
skal du tage med på bondegårds-
besøg hos Bedstemor Ann.

Du kan være med til at fodre alle 
dyrene, og du kan få lov til at holde 
en kanin. Hvis du har lyst, kan du få 
en ridetur på en pony, som bliver 
trukket af en hjælper. 

Læs mere på bedstemorann.dk

Start 21. juli

Slut 21. juli

Tidspunkt 8.00 – 16.00

Klassetrin 0. – 3. klasse

Mødested
Ballerup Museum
”Skolestuen”
Pederstrupvej 51-53
2750 Ballerup

Antal 40

Tilmeldingsfrist 7. juli
 

Medbring
Masser af mad og drikke.

Deltagerbetaling 50 kr.
 
Tilmelding ballerup.dk/sommerferie
 
Institutionsnavn
Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Arrangør/kontaktperson
Helle Jensen
kultur@balk.dk
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Start 1. august  
 
Slut 5. august
 
Tidspunkt 10.00 – 15.00
 
Klassetrin 4. – 8. klasse
 
Mødested
Gl. Rådhusvej 13, opg. 1
2750 Ballerup
 
Antal 15
 
Tilmeldingsfrist 26. juli
 

Medbring
Arbejdstøj, madpakke og drikkelse.
 
Deltagerbetaling 100 kr.
 
Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie
 
Institutionsnavn
Ballerup Musik- og Kulturskole/
Billedskolen
 
Arrangør/kontaktperson
Mette Gitz-Johansen
mgj@balk.dk
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Billedskolens sommerværksted
Billedskolen tilbyder værksteds-
dage med et projekt, der løber over 
fem dage. Der er mulighed for at 
arbejde både ude og inde med 
tegninger, skitser og modeller. 

Vi dykker ned i et eller flere materi-
aler og undersøger mulighederne, 
som males og installeres. Flere 
børn kan samarbejde eller man kan 
bygge/male sit eget.

Når ugen slutter, åbner vi dørene og 
viser værkerne frem.

Sommersjov 2022



Blå spejder for en dag
Vi vil i løbet af dagen vise det aller-
bedste fra spejderverdenen. Vi skal 
tænde bål og tilberede mad på det, 
vi skal snitte med dolk, og er du 10 
år kan du også prøve at svinge en 
økse. 

Vi skal også løse en masse sjove 
opgaver, og vi vil være udenfor og 
nyde naturen i vores egen skov.

Bemærk: Vi er ejere af en lille fred-
skov i Smørum, og vi mødes derfor
her, hvor vi har meget gode mulig-
heder for at være i naturen.

Start 25. juni

Slut 25. juni

Tidspunkt 12.00 – 17.00

Klassetrin 0. – 6. klasse

Mødested
Råbrovej 44
2765 Smørum

Antal 30

Tilmeldingsfrist 15. juni

Medbring
Tøj til al slags vejr og drikkedunk.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
DDS 3. Ballerup Sjangeli

Arrangør/kontaktperson
Pierre Riget
gruppe@3ballerupsjangeli.dk
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Børnevævning

Start 27. juni 

Slut 1. juli 

Tidspunkt 10.00 – 14.00

Klassetrin 1. – 4. klasse

Mødested
Brydegården
Kratvej 9
2760 Måløv

Antal 8

Tilmeldingsfrist 10. juni

Medbring
Madpakke. Vi sørger for frugt og saft.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Ballerup Vævekreds

Arrangør/kontaktperson
Karen Ramskov Pedersen
karen.ramskov@gmail.com
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Her får du mulighed for at prøve at 
væve et kludetæppe på en rigtig 
væv. Væve bånd til armbånd, bog-
mærke og nøglering på en bånd-
væv. Flette fine bånd til armbånd 
og nøglering. Arbejde med garn 
og perler.
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Camp Adventure
Klatreparken er Danmarks største 
klatrepark. Her er 10 forhindrings-
baner, der bevæger sig ind og ud og 
på kryds og tværs af bøgeskoven. 
Der er baner til dig, der har lidt 
højdeskræk, og så er der baner til 
dig, som gerne vil udfordres.

Hvis du har mod på det, er der også 
svævebaner. Camp Adventure har 
to svævebaner, som er de længste i 
Danmark.

Læs mere på campadventure.dk

Start 30. juni

Slut 30. juni 

Tidspunkt 8.45 – 18.00

Klassetrin 4. – 10. klasse

Mødested
Ballerup Rådhus, p-pladsen
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 30. maj

Medbring
Masser af mad og drikke.

Deltagerbetaling 150 kr.
  
Tilmelding ballerup.dk/sommerferie
 
Institutionsnavn
Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Arrangør/kontaktperson
Helle Jensen
kultur@balk.dk
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Cirkus med Benny Schumann

Start 8. juli

Slut 8. juli

Tidspunkt 14.00 – 15.00

Klassetrin 0 – 4. klasse

Mødested
Græsplænen v/Magleparken 10

Antal Ubegrænset

Medbring
Dit gode humør.

Deltagerbetaling Gratis

Ingen tilmelding – du kan bare møde op

Institutionsnavn
BFO Hedegårdsskolen og 
Beboerprojektet Hedegaven

Arrangør/kontaktperson
Jens Emanuelsen
jem@balk.dk

Danmarks bedste klovn viser 
forestilling på plænen ved Hede-
gårdsskolen.

I tilfælde af dårligt vejr flyttes fore-
stillingen indenfor i skolens hal.
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Dart

Start 27. juni 

Slut 1. juli 

Tidspunkt 10.00 – 13.00

Klassetrin 3. klasse

Mødested
Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup

Antal 25

Tilmeldingsfrist 17. juni

Medbring
Madpakke og evt. drikkelse. Egne pile 
hvis du har, ellers kan du låne hos os.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Ballerup Dart Klub

Arrangør/kontaktperson
Dorte Hansen
djc@ab-bolignet.dk

Kom og lær at regne på en sjov 
måde, og lær at spille dart. I kan 
spille to og to eller konkurrere mod 
hinanden.

Hvis du kun har lyst til at spille én 
eller to dage, kan du også det. Pile 
kan lånes i dartklubben, men har 
du dine egne, så tag dem med. 

Sodavand, slik og toast kan købes 
i klubben.
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Design til værelset
Kom og få tips og inspiration til at
fremstille lækre designs til dit 
værelse. Vi opgraderer, “hacker” og 
reparerer så meget som muligt.

Det hele foregår ved åbne arbejds-
borde, hvor du og dine voksne bare 
kan komme forbi. Materialerne er 
gratis, men får du lyst til at arbejde 
videre med andre materialer, er der 
brugerbetaling, som vi kan regne ud, 
inden du går videre. 

Læs mere på bib.ballerup.dk

Start 27. juni 

Slut 5. august

Tidspunkt 
Mandag til torsdag kl. 10.00 – 14.00 og 
lørdag kl. 10.00 – 14.00

Klassetrin 4. – 10. klasse

Mødested
Ballerup Biblioteks værksted
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup

Antal Ubegrænset

Medbring
Har du en pude, en taburet eller en anden 
mindre ting på værelset, du kunne tænke 
dig at give nyt liv, så tag det med, og lad 
os se om vi kan finde på noget sjovt. Børn 
under 12 år skal huske at tage en voksen 
med, som kan hjælpe med teknikkerne.

Deltagerbetaling Gratis

Ingen tilmelding - kom bare forbi

Institutionsnavn
Ballerup Bibliotek

Arrangør/kontaktperson
Karen Lykke Rathje
kra3@balk.dk
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Dit lille hus

Start 30. juni
 
Slut 30. juni
 
Tidspunkt 10.00 – 13.00
 
Klassetrin 3. – 5. klasse
 
Mødested
Ballerup Museum
Lokalet “Ved porten”, Pederstrupgård
Pederstrupvej 53
2750 Ballerup
 
Antal 10
 
Tilmeldingsfrist 23. juni
 

Medbring
Madpakke.
 
Deltagerbetaling Gratis
 
Tilmelding ballerup.dk/sommerferie
 
Institutionsnavn
Ballerup Museum
 
Arrangør/kontaktperson
Mette Jensen
mej@balk.dk

Elsker du at være kreativ? Vil du 
prøve kræfter med at lave dit eget 
hus? 

Så meld dig til museets sommer-
workshop, hvor vi skal ud i det fri og 
se og høre om de huse, vi har boet i 
før og nu. 

Bagefter er vores dygtige kreafolk
klar til at lave huse sammen med 
dig af forskellige materialer. Husene 
skal også males og pyntes. Under-
vejs er der tid til hyggesnak og spise 
din madpakke.
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Start 25. juli 

Slut 29. juli 
 
Tidspunkt 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Klassetrin 0.  – 10. klasse
 
Mødested
Kildesvinget 16
2750 Ballerup

Antal 60

10 deltagere,  6 – 9 år, kl. 9.00 – 12.00
20 deltagere,  10 – 15 år, kl. 9.00 – 12.00
30 deltagere,  6 – 9 år, kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist 15. juni

Medbring
Drikkedunk, tøj, der må blive beskidt, 
lange bukser, gummistøvler og en 
cykelhjelm eller ridehjelm.

Deltagerbetaling 300 kr.

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Ballerup Rideklub

Arrangør/kontaktperson
Maria Kroman
rideskoleansvarlig@balleruprideklub.dk

Duft af pony
Drømmer du om at lære at ride? Så 
kom til fem spændende og lærerige 
dage hos Ballerup Rideklub. 

Her får du en smagsprøve på, hvad 
det vil sige at gå til ridning, hvordan 
du strigler og sadler en pony op, og 
du vil lære lidt om, hvad heste er for 
et slags dyr.

Vi laver lidt forskelligt hver dag, 
så du får mulighed for at prøve en 
masse. Du behøver ikke at kunne 
ride eller strigle, inden du kommer. 
Vi skal nok hjælpe dig.
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Dyrepasser for en dag
Er du mellem 7-12 år, og kunne du 
tænke dig at være dyrepasser for en 
dag - så se her. 

Bird/Nerd Mark Emil kommer og 
samler lige præcis jer, til at være 
dyrepassere for en dag i fire timer. 

Programmet er det samme begge 
dage. Vi muger ud hos dyrene, 
klargøring af foder, fodring af 
dyrene, og flyve og træne fuglene. 
Dagens dyr er fedthalemus, guld-
hamster, mus og ugler. 

Dato 20. juli eller 21. juli

Tidspunkt 10.00 – 14.00 

Klassetrin 1. – 6. klasse

Mødested
Torvevej 19
2740 Skovlunde
 
Antal 14 pr. dag

Tilmeldingsfrist 11. juli

Medbring
Madpakke og drikkedunk. 
Der vil blive serveret frugt.

Deltagerbetaling Gratis 

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
DUI-LEG og VIRKE, Skovlunde

Arrangør/kontaktperson
Ulla Christensen
ulla@dui.dk
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Encanto
I en levende villa midt i landsbyen 
bor familien Madrigal. Familien 
ledes af bedstemoren Abuela Alma 
og hendes børn og børnebørn. 
De har alle superkræfter, som de nu 
bruger til at hjælpe byens borgere 
med hverdagsproblemer.

Lige bortset fra Mirabel, som ingen 
kræfter har. Men da sprækker be-
gynder at opstå i villaen, og familien 
står til at miste sine kræfter, ser 
det ud til, at kun Mirabel kan redde 
magien.

Start 25. juli

Slut 25. juli

Tidspunkt 10.00

Klassetrin 1. – 10. klasse

Mødested 
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1 sal
2750 Ballerup 

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 22. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup Rådhus 
i åbningstiden:

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 15.00
Torsdag kl. 10.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 13.00

En tur i Biffen



Start 25. juli

Slut 25. juli

Tidspunkt 12.30

Klassetrin 0. – 10. klasse

Mødested 
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1 sal
2750 Ballerup 

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 22. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup Rådhus 
i åbningstiden:

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 15.00
Torsdag kl. 10.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 13.00

Clifford – den store røde hund
“Jo mere du elsker ham, jo større 
bliver han,” er sloganet i filmen.

Det lyder jo vildt uhyggeligt, når man 
har at gøre med en rød hund på 
størrelse med en autocamper.

Men Clifford er menneskets bedste 
ven, og der er intet at frygte for 
børnene i biografen. 

17Sommersjov 2022
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Start 26. juli

Slut 26. juli

Tidspunkt 10.00

Klassetrin 1. – 10. klasse

Mødested 
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1 sal
2750 Ballerup 

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 22. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup Rådhus 
i åbningstiden:

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 15.00
Torsdag kl. 10.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 13.00 

Pils eventyr
Historien om den forældreløse, 
snarrådige og akrobatiske pige Pil, 
som kommer på et vildt eventyr fuld 
af magi og action, er en overrask-
ende stor fornøjelse spækket med 
originale påfund.

Hvornår har du eksempelvis sidst 
set en børnefilm, hvor en forbryder-
bande tilbyder en abonnements-
model for snigmord – med tortur 
smidt gratis oveni?

Sommersjov 2022

En tur i Biffen
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Buster
Buster Oregon Mortensen er en 
11-årig dreng, der er fuld af kærlig-
hed til livet og sine omgivelser. 

En ukuelig optimist, der nok ved at 
livet kan være hårdt, men blandt 
andet ved hjælp af trylleri og kærlig-
hed går det nok! Sådan er det 
nemlig i Busters Verden.

Han hjælper sin haltende lillesøster, 
sin far og sin mor og ikke mindst sin 
gamle ven Hr. Larsen, der også er 
en ”magiens mester”. Det har de to 
til fælles.

Start 26. juli

Slut 26. juli

Tidspunkt 12.30

Klassetrin 0. – 10. klasse

Mødested 
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1 sal
2750 Ballerup 

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 22. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup Rådhus 
i åbningstiden:

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 15.00
Torsdag kl. 10.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 13.00

En tur i Biffen



20

Friluftsliv for nysgerrige piger

Start 26. juni

Slut 26. juni

Tidspunkt 10.00 – 16.00

Klassetrin 0. – 5. klasse

Mødested
Spejderhytten Bivahu
Bispevangen 1A
2750 Ballerup
 
Antal 25

Tilmeldingsfrist 12. juni

Medbring
Tøj til al slags vejr, tallerken og bestik.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
De Grønne Pigespejdere
Ballerup Gruppe

Arrangør/kontaktperson
Lene Martinsen
lenemartinsen0208@gmail.com

Kom og oplev at være pigespejder 
for en dag. Gennem sjove aktiviteter 
og lege skal vi lære om naturen, og 
hvordan man færdes i den. 

Gå på opdagelse og find de hemme-
lige spor i vores lille skov - måske 
finder du en skat.

Lær at tænde bål, så du kan lave 
din egen frokost. Kom og mød nye 
veninder, og vær med i fælles-
skabet, når vi hygger os ved bålet.
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Karateskole

Start 5. august

Slut 5. august

Tidspunkt 10.00 – 12.00

Klassetrin 1. – 10. klasse
Familier, voksne, unge og børn er 
velkomne.

Mødested
Barfodssalen, Måløv Ny Hal
Måløv Hovedgade 50
2760 Måløv

Antal 30

Tilmeldingsfrist 29. juli

Medbring
Drikkedunk og lidt mad, løstsiddende 
tøj - vi sørger for resten.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Jokokan Ballerup Karateskole

Arrangør/kontaktperson
Jens Iversen
jens@iversen3.dk

Jokokan Ballerup Karateskole invi-
terer alle til en dag med fantastisk 
kampsport, positiv stemning og 
rigtig god træning.

Vi træner et traditionelt flersporet 
kampsportssystem, som lægger 
vægt på både fysisk træning og 
mental træning - som gør dig klar 
til livet.

På dagen vil vi træne både klassisk 
selvforsvar og med traditionelle 
samurai våben, så du får et godt 
indblik i kampsportsverdenen.
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Karate for børn og unge

Dato 28. juni eller 3. juli

Tidspunkt 10.00 – 12.00

Klassetrin 4. – 10. klasse

Mødested
Energivej 13-15
2750 Ballerup

Antal 25

Tilmeldingsfrist 23. juni

Medbring
T-shirt og træningsbukser/shorts og en 
drikkedunk. Træningen foregår på bare 
fødder. Vi sørger for alt andet samt frugt 
og ekstra drikkelse i pausen.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Kofukan Karate Ballerup

Arrangør/kontaktperson
Jonas Bisgaard
formand@kofukan.dk

En spændende mulighed for at 
prøve at træne karate. 

Klubbens uddannede instruktører 
introducerer karateteknikker og 
øvelser på en spændende måde, 
hvor flere sortbælteteknikker også 
vises. 

Mød op en eller begge dage i 
klubbens japansk indrettede 
træningslokaler, og få en spænd-
ende og sjov oplevelse af traditionel 
kampkunst og sved på panden.
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Karate for børn (sammen med far eller mor)

Nu har du en helt speciel mulighed 
for at prøve karate sammen med far 
eller mor på en sjov og spændende 
måde, med øvelser, hvor I begge kan 
være med. 

I får et spændende indblik i, hvad 
karatetræning er, og I får mulighed 
for at prøve kræfter med karate-
slag, spark, låse og nedtagninger.

Læs mere på kofukan.dk

Start 2. juli

Slut 2. juli

Tidspunkt 11.00 – 13.00

Klassetrin 0. – 5. klasse, far eller mor

Mødested
Energivej 13-15
2750 Ballerup
 
Antal 30

Tilmeldingsfrist 26. juni

Medbring
Tøj til at bevæge sig i og en drikkedunk. 
Vi sørger for alt andet samt frugt og 
drikkelse i pausen og karatepandebånd 
til børnene.

Deltagerbetaling Gratis 

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Kofukan Karate Ballerup

Arrangør/kontaktperson
Jonas Bisgaard
formand@kofukan.dk
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Effektivt selvforsvar

Start 29. juni

Slut 29. juni

Tidspunkt 10.00 – 12.30

Klassetrin 6. – 10. klasse

Mødested
Energivej 13-15
2750 Ballerup

Antal 20

Tilmeldingsfrist 26. juni

Medbring
T-shirt og træningsbukser/shorts og en 
drikkedunk. Træningen foregår på bare 
fødder.
Vi sørger for alt andet samt frugt og 
ekstra drikkelse i pausen.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Kofukan Karate Ballerup

Arrangør/kontaktperson
Jonas Bisgaard
formand@kofukan.dk

Få en introduktion til hvordan du 
forsvarer dig selv som ung pige 
eller dreng på en simpel og effektiv 
måde.

Du lærer let anvendelige teknikker 
mod forskellige angreb i truende 
situationer. Det gælder både forsvar 
mod større og stærkere modstan-
dere, mod flere angribere på én 
gang, mod kniv, og hvordan du 
forebygger en farlig situation.

Der tages udgangspunkt i effektive 
selvforsvarsteknikker fra karate.
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Nat i Naturen

Start 27. august 

Slut 28. august 

Tidspunkt 27. august kl. 14.00 til 
28. august kl. 10.00

Klassetrin 6. – 10. klasse

Mødested
Pæremosevej 37C
2750 Ballerup

Antal 100

Tilmeldingsfrist 26. juni

Medbring
Sovepose, liggeunderlag, toiletsager, 
varmt tøj og lygte. Mangler du noget kan 
du låne af os. Giv besked på forhånd

Deltagerbetaling 50 kr.

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie 

Foreningsnavn
Ballerup Spejdergruppe, DDS

Arrangør/kontaktperson
Lise Ravn Nielsen
liseravn@live.com

Prøv at sove i naturen - måske i 
en hængekøje højt oppe mellem 
træernes kroner. Eller i en shelter 
eller telt. 

Vi starter lørdag eftermiddag med 
en masse sjove spejderaktiviteter 
(som en del af Spejdernes Åbent 
Hus, se andet sted i kataloget), 
prøver træklatring med reb og sele 
med uddannede træklatrere. 
Vi tilbereder mad over bål, og så 
gør vi os klar til at sove i naturen. 
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Ninja Karate for de små
Kofukan Karate Ballerup inviterer i år 
de yngste børn til at prøve karate. 
Alene eller sammen med en voksen 
introducerer klubbens uddannede 
instruktører karateteknikker og 
øvelser på en sjov og spændende 
måde, hvor alle kan være med og 
karate leges ind. 

Mød op i klubbens japansk indret-
tede træningslokaler til nogle sjove 
timer. 

Læs mere på kofukan.dk

Start 30. juni

Slut 30. juni

Tidspunkt 10.00 – 12.00

Klassetrin 0. – 3. klasse
 
Mødested
Energivej 13-15
2750 Ballerup
 
Antal 30

Tilmeldingsfrist 26. juni

Medbring
Tøj til at bevæge sig i og en drikkedunk. 
Vi sørger for alt andet samt frugt og 
drikkelse til pausen og Ninja karate-
pandebånd til deltagerne.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Kofukan Karate Ballerup

Arrangør/kontaktperson
Jonas Bisgaard
formand@kofukan.dk
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Nunchaku

Start 28. juni

Slut 28. juni

Tidspunkt 11.00 – 13.00

Klassetrin 4. – 10. klasse
 
Mødested
Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup

Antal 24

Tilmeldingsfrist 19. juni

Medbring
Shorts/leggins/træningsbukser, t-shirt og 
strømper. Der kan trænes på bare fødder.
Der er omklædningsrum med bade-
faciliteter.

Deltagerbetaling Gratis 

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus D. Thomsen
Sommer@BallerupKampsport.dk

Vil du lære at svinge en nunchaku 
som Bruce Lee? Så har du her mulig-
hed for at prøve den dynamiske og 
sjove kampsport nunchaku-do.

Du lærer nogle grundlæggende tek-
nikker, der afprøves i frikamp mod en 
makker. Derudover kommer du til at 
bruge nunchakuen til selvforsvar. 

Under træningen vil du også lære 
freestyle-tricks med nunchakuen. 
Der trænes med sikkerheds-
nunchakuer, som er tilladte til 
træning og konkurrence.
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Orienteringsløb
Nu har du mulighed for at deltage i 
Ballerup Orienteringsklubs sommer-
aktivitet. Dine forældre og yngre/
ældre søskende er også velkomne. 

Programmet er det samme begge 
dage.
• Kort introduktion til orienteringskort
• Fotoorienteringsbane i Jonstrup-
 vang skov og i Egebjerg
 (der skal ikke bruges kamera)
• Rigtigt orienteringsløb i Hare-
 skoven med tidstagning/kontrol
• Orienteringslege
 

Dato 30. eller 31. juli

Tidspunkt 10.30 – 14.30

Klassetrin 4. – 7. klasse
 
Mødested
Egebjerghuse 27
2750 Ballerup
 
Antal 50

Tilmeldingsfrist 25. juli

Medbring
Madpakke, drikkedunk og tøj og sko til 
at løbe i.
 
Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Orienteringsklub

Arrangør/kontaktperson
Annette Bonde
traening@ballerup-ok.dk
2714 9062 



Selvforsvar for teenagepiger

Start 29. juni

Slut 29. juni

Tidspunkt 9.00 – 12.00

Klassetrin 5. – 10. klasse
 
Mødested
Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup

Antal 32

Tilmeldingsfrist 19. juni

Medbring
Anbefalet træningstøj er leggins og 
t-shirt, men tag det på som du har det 
bedst i. Leggins med baglomme skal 
være uden lynlås, da den kan ridse 
underlaget. Eventuel sports-BH, 
anbefales uden kraftig lukning bagpå.

Deltagerbetaling Gratis 

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus D. Thomsen
Sommer@BallerupKampsport.dk

Boost selvtilliden, styrk selvværdet 
og bliv mere tryg. Du kan meget 
mere, end du tror!

Prøv vores effektive selvforsvars-
program og lær teknikker til de situa-
tioner som 11.800 piger/kvinder om 
året desværre udsættes for.

Teknikkerne er fra brasiliansk 
jiu-jitsu og wing tzun, der egner sig 
til kvinder, fordi kroppens anatomi 
udnyttes på en måde, hvor reflekser, 
hurtighed og fleksibilitet bliver mere 
afgørende end styrke.
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Selvforsvar mod kniv

Start 28. juni

Slut 28. juni

Tidspunkt 14.00 – 16.00

Klassetrin 4. – 10. klasse
 
Mødested
Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 19. juni

Medbring
Shorts/leggins/træningsbukser, t-shirt, 
strømper og evt. indendørssko. Der kan 
trænes med bare fødder. Der er omklæd-
ningsrum med badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kamsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus D. Thomsen
Sommer@BallerupKampsport.dk

Bøller er ofte bevæbnet med knive. 
Ender du i en situation, som du ikke 
kan løbe fra, er det en fordel at 
kunne selvforsvar mod kniv, hvilket 
du har mulighed for at lære i denne 
aktivitet.

Du bliver naturligvis ikke uovervin-
delig efter få timers træning. Men 
du lærer basale teknikker og får en 
introduktion til de mere avancerede. 

Du får indblik i, hvad der virker og 
hvad det kræver at afvæbne en 
modstander.
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Skateworkshop

Start 25. juli 

Slut 30. juli 

Tidspunkt 9.00 – 12.00

Klassetrin 0. – 10. klasse

Mødested 
• 25. – 26. juli Skaterbanen 
 v/Baltorpplænen 
• 27. – 28. juli Skaterbanen 
 v/Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7
• 29. – 30. juli Skaterbanen Lilletoften 100
 v/Malmparken Station

Antal 30

Tilmeldingsfrist 22. juli

Medbring
Hjelm, beskyttelse til knæ, albuer og 
håndled samt løbehjul, rulleskøjter eller 
skateboard - hvis du har det?

Deltagerbetaling 75 kr.

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Arrangør/kontaktperson
L.O.W. Skate Academy APS
Jacob Juul
info@lowacademy.dk
4144 9435

Lær at stå på løbehjul, rulleskøjter 
eller skateboard med professionelle 
instruktører. L.O.W Academy står klar 
med hjælp til både begyndere og 
øvede skatere. Det er muligt at låne 
udstyr, hvis du ikke har dit eget.

Ugen sluttes af med en konkurrence 
den 30. juli fra kl. 10.00 – 14.00 på 
Skaterbanen, Lilletoften v/Malm-
parken Station. Alle er velkomne.

Tilmeld dig skatercampen hele 
ugen eller enkelte dage.
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Skriveworkshop

Start 27. juni  
 
Slut 1. juli
 
Tidspunkt Bibliotekets åbningstid
 
Klassetrin 5. – 9. klasse
 
Mødested
Ballerup Bibliotek
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup
 
Antal 12
 
Tilmeldingsfrist 26. juni
 

Medbring
Skriveredskaber og måske en god ide 
til en bog.
 
Deltagerbetaling 25 kr.
 
Tilmelding: bib.ballerup.dk
 
Institutionsnavn
Ballerup Bibliotek
 
Arrangør/kontaktperson
Gerd Ehlers
aneh@balk.dk

Har du en forfatter i maven? Så er 
denne sommeraktivitet lige noget 
for dig. 

Fra den 27. juni til 1. juli. kan du 
deltage i skriveworkshop med 
Salina Larsen. Du kender hende fra 
bogserier som Føniks, De nye helte 
og mange flere.

32 Sommersjov 2022



Skuespiller for en uge

Start 11. juli
 
Slut 14. juli
 
Tidspunkt 10.00 – 15.00
 
Klassetrin 6. – 10. klasse
 
Mødested
Stenladen, Lautrupgaard
Lautrupvej 8
2750 Ballerup
 
Antal 25
 
Tilmeldingsfrist 22. maj
 

Medbring
Madpakke, drikkedunk og tøj at 
bevæge sig i.
 
Deltagerbetaling Gratis
 
Tilmelding ballerup.dk/sommerferie
 
Institutionsnavn
Ballerup Ungdomsskole
 
Arrangør/kontaktperson
Michael Turbo Jørgensen
mjg@balk.dk

Har du en skuespiller i maven? 
Og synes du bare, at det med teater 
lyder vildt spændende? 

Elsker du at bruge din fantasi, din 
krop og din stemme? Og har du lyst 
til at prøve at stå på en scene?

Så har du nu sammen med Ballerup 
Ungdomsskole og Ballerup 
Musical mulighed for at udforske 
skuespillets kunst.
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Skydning med salonriffel

Start 18. juli 

Slut 20. juli 

Tidspunkt 1. hold kl. 17.30 og 
2. hold kl. 19.00

Klassetrin 4. – 10. klasse

Mødested
Skyttehuset, Råmosevej 40
2750 Ballerup

Antal 10 på hvert hold

Tilmeldingsfrist 14. juli

Medbring
Mød op i tøj, der kan tåle, at du ligger ned 
på en overflade, der ikke er helt ren.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Skytteforening

Arrangør/kontaktperson
Bent Kruse
balskyt@live.dk

Vi skyder med rigtige rifler og kugler, 
og vi holder derfor en sikkerheds-
instruktion inden du får lov til selv at 
skyde med riflen. 

Skiverne er elektroniske og skud-
dene bliver vist på en skærm ved 
siden af dig. Når du har skudt fær-
dig, printer vi dine resultater, så du 
kan vise andre, hvor god du er.
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Sommerbogen

Start 10 juni  

Slut 20. august 

Tidspunkt Bibliotekets og 
kulturhusenesåbningstid

Klassetrin 0. – 9. klasse

Mødested
• Ballerup Bibliotek 
 Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup
• Skovlunde Kulturhus
 Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde
• Kulturhus Måløv
 Måløv Hovedgade 60, 2760 Måløv

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 19. august

Medbring
Læselyst.

Deltagerbetaling Gratis 

Tilmelding: bib.ballerup.dk eller på 
biblioteket og kulturhusene

Institutionsnavn
Ballerup Bibliotekerne

Arrangør/kontaktperson
Gerd Ehlers
aneh@balk.dk

Fra den 10. juni til den 20. august 
holder vi den årlige Sommerbogen-
kampagne på Ballerup Bibliotek-
erne. 

Du kan i den periode læse tre bøger, 
få en bogpræmie og deltage i den 
store konkurrence om fede præmier.

Du kan deltage på alle tre bibliotek-
er i kommunen.
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Spejdernes Åbent Hus

Start 27. august

Slut 27. august

Tidspunkt 14.00 – 16.00

Klassetrin 0. – 10. klasse
 
Mødested
Pæremosevej 37C
2750 Ballerup

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 26. juni

Medbring
Tøj, der må blive beskidt.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Spejdergruppe, DDS

Arrangør/kontaktperson
Lise Ravn Nielsen
liseravn@live.com

Kom og prøv sjove spejderaktiviteter 
og tag gerne dine venner og familie 
med. 

Lær at tænde bål, fremstille 
lækkerier over bål, udforsk naturen, 
prøv træklatring og tossede lege 
og konkurrencer. 

Oplev vores fællesskab og se om 
du har lyst til at være spejder. 
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Styrke og konditionstræning 

Start 30. juni

Slut 30. juni

Tidspunkt 13.00 – 15.00

Klassetrin 6. – 10. klasse

Mødested
Energivej 13-15
2750 Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 26. juni

Medbring
T-shirt og træningsbukser/shorts og en 
drikkedunk. Træningen foregår på bare 
fødder.
Vi sørger for alt andet samt frugt og 
ekstra drikkelse i pausen.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Kofukan Karate Ballerup

Arrangør/kontaktperson
Jonas Bisgaard
formand@kofukan.dk

Prøv fysisk styrke og konditions-
træning inspireret af kamsports-
verdenen og funktionel træning. 

Du vil både opleve øvelser og tek-
nikker, som vi bruger i kampsporten 
for at blive stærkere, hurtigere og få 
en bedre kondition. 

Du vil også prøve nogle kamsports-
inspirerede lege og så får du mulig-
hed for at støde og sparke en 
masse på puder. 
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Taekwondo

Start 28. juni

Slut 28. juni

Tidspunkt 9.00 – 10.30

Klassetrin 1. – 4. klasse

Mødested
Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup
 
Antal 30

Tilmeldingsfrist 19. juni

Medbring
Shorts/leggins/træningsbukser og 
t-shirt. Ingen sko, da vi træner på bare 
fødder. Der er omklædningsrum med 
badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus D. Thomsen
mail@ballerupkampsport.dk

Er du frisk på at træne kampsport? 
Så har du nu mulighed for at prøve 
nogle af de mange ting, der trænes 
i taekwondo. Du kommer til at træne 
blokeringer, slag og flyvespark samt 
frigørelsesteknikker og kamp mod 
en makker.

Taekwondo styrker din selvtillid og 
giver disciplin samtidig med, at du 
træner hele kroppen og din motorik. 
Du lærer at forsvare dig, og du får 
nye venner, da træningen foregår 
sammen med jævnaldrende.
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Tennis

Tre dage
Mandag den 1., onsdag den 3 og 
fredag den 5. august

Tidspunkt 13.00 – 16.00

Klassetrin 1. – 10. klasse

Mødested
Damgårdsparken
Parkvej 9A
2750 Ballerup

Antal 40

Tilmeldingsfrist 8. juli

Medbring
Sportstøj - og husk især sportssko 
(sneakers).

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Tennisklub

Arrangør/kontaktperson
Torben Michalski
tmc@dsv.com

I sommerferien har du chancen for 
at have en ketsjer i hånden. Chef-
træneren og hans hjælpere står 
parat til at lære dig alt om tennis-
spillet.
 
Du får træning og instruktion – og du 
kommer til at spille både single- og
doublekampe på det niveau, som 
passer dig. Når du trænger til en 
pause, er der gratis saftevand i 
klubhuset.
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Væveworkshop

Start 1. august  
 
Slut 1. august
 
Tidspunkt 11.00 – 13.30
 
Klassetrin 3. – 9. klasse
 
Mødested
Ballerup Bibliotek
Banegårdspladsen 1
2750 Ballerup
 
Antal 12
 
Tilmeldingsfrist 1. august  
 

Medbring
Dit gode humør.
 
Deltagerbetaling 25 kr.
 
Tilmelding bib.ballerup.dk
 
Institutionsnavn
Ballerup Bibliotek
 
Arrangør/kontaktperson
Gerd Ehlers
aneh@balk.dk

Kom ned på Ballerup Bibliotek og 
væv en person fra børnebøgerne 
sammen med Eva Press. 

Det er kun børn, der skal have billet, 
deres forældre kan gå til og fra 
workshoppen, men deltager ikke 
i den.
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Wing Tzun og Brasiliansk Jiu-Jitsu

Start 29. juni

Slut 29. juni

Tidspunkt 13.30 – 16.00

Klassetrin 4. – 10. klasse
 
Mødested
Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup
 
Antal 30

Tilmeldingsfrist 19. juni

Medbring
Shorts/leggins/træningsbukser, t-shirt og 
evt. indendørssko. Der kan trænes med 
bare fødder. Der er omklædningsrum 
med badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus D. Thomsen
Sommer@BallerupKampsport.dk

Vil du gerne kunne forsvare dig? 
Så har du her mulighed for at prøve 
Wing Tzun og Brasiliansk Jiu-Jitsu, 
der siges at være verdens mest 
effektive selvforsvarssystemer. 

Du vil blive overrasket over, hvad 
du er i stand til uden brug af stor 
muskelstyrke.

Aktiviteten er for både piger og 
drenge. I vil dog være adskilt under 
nogle af træningsøvelserne.
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Pop up-aktiviteter

I løbet af sommeren holder
Ballerup Bibliotekerne en masse 
forskellige pop up-aktiviteter. 

Hold derfor øje med bibliotekets 
facebookside og hjemmeside 
bib.ballerup.dk for at deltage 
i Rollespil, Cirkelinekoncerter, 
kreaaktiviteter og meget mere. 

Vi glæder os til sommer.
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Praktiske oplysninger
Sommerferieaktiviteter er kun for 
skolebørn, der bor i Ballerup Kommune 
og som går i 0. – 10. klasse før sommer-
ferien.
 
Aktiviteterne planlægges og afvikles 
af frivillige foreninger og institutioner i 
Ballerup Kommune. Busturene planlæg-
ges af Center for Skoler, Institutioner og 
Kultur.
 
Tilmelding og betaling
Tilmelding til aktiviteterne sker på 
ballerup.dk/sommerferie, hvis ikke andet 
er nævnt i sommerferiekataloget.

Hvis der er betaling til aktiviteten er 
tilmelding bindende fjorten dage før 
sidste tilmeldingsfrist. Se sidste frist for 
tilmelding under den enkelte aktivitet.
Herefter refunderes deltagerbetaling 
ikke.
 
Tilmeldingen åbner mandag den 
2. maj kl. 10.00.
 
Hvis du ikke selv har mulighed for at 
betale elektronisk, kan du få hjælp i 
Borgerservice. Husk du skal bestille en 
tid, for at Borgerservice kan hjælpe dig.
 
Bestil tid i Borgerservice eller ring på 
4477 2000 i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00 
mandag, tirsdag, onsdag og fredag. 
Torsdag er telefontiden kl. 09.00 - 17.00.

Husk at medbringe dit Dankort.
 
Bemærk, at der på hvert hold kun kan 
være et begrænset antal deltagere.
Visse hold bliver hurtigt udsolgt. Hold 
med kun få tilmeldinger kan blive aflyst.
 
Af hensyn til aktiviteten er det vigtigt, at 
aldersgrænserne for de enkelte hold 
overholdes.
 
Forsikring
Deltagere i sommerferieaktiviteterne er 
ikke ulykkes-/ansvarsforsikret gennem 
Ballerup Kommune. Det er dit ansvar som 
forælder at undersøge/sikre, at dit barn 
er dækket.
 
Specielle hensyn
Hvis der er specielle hensyn, der skal 
tages til det enkelte barn, skal dette 
oplyses til Center for Skoler, Institutioner 
og Kultur på tlf. 2913 5587 eller på 
kultur@balk.dk.

Nærmere oplysning om sommerferie-
aktiviteterne fås på tlf. 2913 5587.
 
God fornøjelse.
 
Ret til ændringer forbeholdes.
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Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup

Sommerferieaktiviteter
2022-2029
Sommerferien behøver dog ikke at føles så 
lang. Kig her i kataloget, om ikke der skulle være 
noget, der kunne friste, tag en kammerat under 
armen eller kom alene. Det skal nok blive sjovt. 
ballerup.dk/sommerferie


