
Sommerferieaktiviteter for børn (forældre og 
bedsteforældre) i Ishøj 

Oplev havet og stranden 

Kom og dyk ned i livet på det lave vand, smag på rejerne du fanger, byg et sandslot, leg med 
vandet på vandbanen, prøv waders og net og meget mere. 

Tid og sted: 

Mandag-fredag i uge 26 kl. 10-14 ved Havhytten, Skovvej 53, 2635 Ishøj 

Mandag-fredag i uge 31 kl. 10-14 ved Lynghuse, Hundige Havnevej 31, 2635 Ishøj 

Alder: 0-99. Husk gerne madpakke og badetøj. 

Ingen tilmelding, man møder bare op. Deltagelse er gratis. Ukrainske børn er meget velkomne, 

men skal medbringe egne voksne       

 

 
 
E-mail: 34390@ishoj.dk, www.ishojnaturcenter.dk 
 

Tur til Middelaldercenteret 
Tag på en tidsrejse 610 år tilbage i tiden. Tur til Middelaldercenteret ved Nykøbing Falster. En 
oplevelsesdag i Middelaldercenteret med ridderturnering og aktiviteter for børn. Læs mere 
her: https://www.middelaldercentret.dk/ 

Tid: Onsdag den 13. juli kl. 9- 17 

Sted: Vi mødes ved Vejleå Kirke kl. 9 og kører med bus til Nykøbing Falster 

Alder:  7- 13 år og gerne med forældre, søskende og bedsteforældre 

Pris/deltagerbetaling: Børn gratis, voksne 50 kr. 

Husk: Madpakke til turen og tøj til udendørs brug 

Tilmelding: Senest mandag den 11. juli til sognepræst Asta Gyldenkærne agy@km.dk eller tlf. 
21 70 75 96. Arrangører: Vejleå Kirke og Menighedspleje 
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Tre sjove dage med FDF Tranegilde!  
Kom og vær med til tre supersjove dage med fart på hos FDF Tranegilde!  

Er du til udfordringer, aktiviteter, bål, røg og leg i naturen, så har vi samlet en pakke af 
aktiviteter, som du selvfølgelig skal være med til!  

Aktiviteterne er alderstilpasset, så du får en fed oplevelse uanset alder. Man må gerne deltage 
alle 3 dage.  

Forældre/Bedsteforældre er velkomne til at blive. Der vil være kaffe og the på kanderne ved 
forældrebordet.  
 

Datoer: følgende 3 torsdage: d. 21/7 + d. 28/7 + d. 4/8  

Tid: 16:30-18:00  

Sted: Vores hytte på Vejlebrovej 125 /ved Nyttehaverne  

Alder: 4-8 år Pris: gratis  


