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Endnu en sommerferie med et kæmpe udvalg 
af sjove, spændende og udfordrende aktiviteter 
for børn og unge i Gribskov Kommune. Her i 
sommerferiekataloget præsenteres I for en hel vifte 
af tilbud, som alle foregår hen over sommeren med 
start i juni og slutter inden skolestart i august. 

Bag aktiviteterne står foreninger og frivillige, der 
glæder sig til at vise jer, hvad vi i Gribskov Kommune 
også kan byde på. En del af tilbuddene er gratis, og 
nogle har en egenbetaling. Fælles for det hele er, 
at der ligger muligheder for fællesskab(er) og nye 
venskaber. 

Tag derfor godt imod vores tilbud, enten alene, 
sammen med din bedste ven, eller f.eks. Blå Flag 
som er for hele familien. Vores aktiviteter er for alle, 
uanset hvor i landet du bor til daglig. 

Jeg ønsker dig og din familie en dejlig  sommer – og 
håber, I får mange dejlige oplevelser sammen. 

Vi ses derude i Gribskov. Pas godt på jer selv og 
hinanden. 

Hilsen
Pia Foght, formand for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Kære børn og unge 
i Gribskov Kommune 

- o
g jeres voksne

Pia Foght 
Formand for Kultur, 

Idræt og Forebyggelse.
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3320 SKÆVINGE

Tlf.: 48 28 83 77
finns@handikapkorsel.dk • www.handikapkorsel.dk

3250 GILLELEJE

Tlf.: 48 30 35 35
info@gribskovturist.dk • www.gribskovturist.dk

FINN’S HANDICAPKØRSEL GRIBSKOV TURIST
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Dyrejagt i det lave vand
Ved kystens lave vand lever krabber, snegle, rejer, 
tanglopper, småfisk, tang og andet godt, der let kan 
fanges eller kigges på gennem en vandkikkert. Kom 
og prøv. Ketsjer-net, waders og andet udstyr kan 
lånes.

 Gilleleje Veststrand, ved Fejlbergsvej
Mandag d. 4. juli, kl. 10-13

 Dronningmølle Strand, ved Strandkrogen
Lørdag d. 9. juli, kl. 10-13

 Tisvildeleje Strand, ved Stejlepladsen
Onsdag d. 6. juli, kl. 10-13
Onsdag d. 3. august, kl. 10-13

Uge 
26-31

Blå FlagBlå Flag
aktiviteter 2022

SommersjovSommersjovpå strandendepå strandende

SOMMERFERIEAKTIVITETER 20224

MODERNE STRANDBAR MED FOKUS  
PÅ KVALITET OG GO’ STEMNING

TobyBurger, Cote de Boeuf, Fish & Chips, håndpillede rejer.

  Strandkiosken Tisvilde



Fang og smag på livet i det lave vand 
Kom og se, om du kan fange og smage på krabber, 
snegle, rejer og tang fra det lave vand. Byg din egen 
krabbefanger, prøv et par waders, se livet på det 
lave vand gennem en vandkikkert. Vi tænder bål og 
tilbereder fangsten, hvis muligheden og forholdene 
er til det. 

 Gilleleje Havn, ved Østmolen
Mandag d. 27. juni, kl. 10-13
Torsdag d. 30. juni, kl. 10-12.30
Mandag d. 1. august, kl. 10-13

Se solen i en solkikkert 
Kom og oplev solen helt tæt på, og hør om vores 
fascinerende verdensrum – og om, hvordan månen 
påvirker tidevandet på vores badestrande. 

 Gilleleje Veststrand, ved Fejlbergsvej
Tirsdag d. 19. juli, kl. 10-13, lørdag d. 30. juli, kl. 10-13 

 Tisvildeleje Strand, ved Stejlepladsen
Onsdag d. 3. august, kl. 10-13 

OBS: ved overskyet vejr må arrangementet aflyses. 

Sejltur fra Gilleleje Havn:  
Vi undersøger havet og fiskeri
Vi mødes ved naturvognen, lige ved toiletbygningen 
ved Østmolen, lige øst for Sejlklubben i Østhavnen. 
Her udleveres redningsveste og gives instruktioner. 
Herefter går vi til turbåden, der ligger klar ved en af 
molerne eller sejlklubbens mole. Vi sejler til 7-10 m 
dybt vand og laver en række målinger af havvandet 
på stedet og røgter måske en ruse. Der indsamles 
en planktonprøve. Derefter sejles på lidt lavere vand, 
og der trækkes trawl efter bundorganismer. Her kan 
muligvis også røgtes ruser. Afhængig af forholdene 
kan der fiskes med stang eller røgtes garn. Det 
indsamlede materiale tages med tilbage til 
naturvognen, og der studeres plankton i mikroskop 
og bestemmes organismer.

Tilmelding er nødvendig til Jens Prom: 29458861 eller 
jens.prom@gmail.com senest 2 dage før sejlturen. 
Besked om, om man er kommet med, sendes som 
SMS eller mail senest kl. 8 på sejldagen.

 Gilleleje Havn, ved Østmolen
Onsdag d. 29. juni, kl. 10-13
Fredag d. 1. juli, kl. 10-13 og kl. 13.30-16.30
Søndag d. 10. juli, kl. 10-13
Mandag d. 1. august, kl. 13.30-16.30
Torsdag d. 4. august, kl. 10-13 

En stor tak til vores frivillige arrangører og Danmarks 
Naturfredningsforening  Gribskov. Deltagelse i 
arrangementerne er gratis. Eventuelle spørgsmål kan rettes 
til kystmedarbejder Stine Kjær Petersen på 72 49 68 43 eller 
skpet@gribskov.dk. 

Se evt. ændringer og aflysninger på vores hjemmeside: 
www.gribskov.dk/badevand

Alt godt fra havet
Vi mødes ved naturvognen mellem Sejlklubben i 
Østhavnen og toiletbygningen ved Østmolen. Oplev, 
hvordan de mange gode råvarer fra vores lokale 
havområde kan blive til spændende retter. Der 
laves tangsuppe og krabbesuppe. Der steges, grilles 
og røges fisk, og der bydes på smagsprøver. Imens 
kan børnene undersøge dyre- og plantelivet i det 
lave vand på Gilleleje Øststrand.

Tilmelding er nødvendig til Jens Prom: 29 45 88 61 
eller jens.prom@gmail.com senest 2 dage før.

 Gilleleje Havn, ved Østmolen
Lørdag d. 6. august, kl. 10-13
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Uge 
22-26

Skateboarding på Remisen
Kom og lære eller forbedre dine skateboarding evner med 
andre unge. Medbring dit eget deck, hjelm og pads hvis du 
har, ellers har vi lidt grej til at låne ud. 

Undervisning af instruktører Alex og crew.

Periode:  Uge 22: onsdag, kl. 16-18  
 Uge 23: onsdag, kl. 16-18 
 Uge 23: lørdag, kl. 10-14 
 Uge 24: onsdag, kl. 16-18 
 Uge 25: onsdag, kl. 16-18

Pris: Gratis

Deltagere: 8-16 år; min. 6 deltagere, max. 15 deltagere

Tilmelding: Tilmelding nødvendig, på Ungdomsskolens 
hjemmeside, senest 5 dage inden aktiviteten.

Surf, SUP og Ocean Skills  
ved Østmolen
Undervisning i bølgesurf og SUP, ”ocean skills” træning, leg 
og vandtilvænning, tid i vandet og på stranden sammen 
med andre unge, og sammen med to sjov og surf glade 
instruktører med stor erfaring, bl.a. her på nordkysten.

Du kan låne SUP’s, ”soft top” surfbrætter, kajakker, 
våddragter og svømmevester, men er meget velkommen 
til at medbringe eget udstyr.

Periode:  Lørdag d. 4/6 
 Søndag d. 12/6  
 Lørdag d. 18/6  
 Lørdag d. 25/6 

Tid: Begyndere kl. 10-12; dem som ikke har prøvet det før.  
 
Øvede, kl. 12-14; dem som ikke er bange for at svømme ud i 
bølger, og som har prøvet det før.

Pris: Gratis

Deltagere: 10-17 år, min. 5 deltagere, max. 10 deltagere.

Tilmelding: Tilmelding nødvendig, på Ungdomsskolens 
hjemmeside, senest 5 dage inden aktiviteten.

”All on Board”  
Surf, Skate & Beach Camp
California comes to Gilleleje! Brug en uge af sommerferien 
med Surf, Skate og vandsjov, sammen med andre unge og 
nogle seje og dygtige instruktører. Masser af leg i og surf 
på bølgerne når de kommer ellers SUP og kajak, hygge på 
stranden, skate på ramperne ved Remisen, samt med en 
festlig formiddag på Multiparken skatepark i Helsingør. Sol, 
sand, salt og vand!

Periode: Uge 26, mandag - fredag kl. 9-14

Sted: Østmolen/Remisen i Gilleleje

Tid: Begyndere kl. 10-12; dem som ikke har prøvet det før.  
 
Øvede, kl. 12-14; dem som ikke er bange for at svømme ud i 
bølger, og som har prøvet det før.

Pris: 700 kr.

Deltagere: 10-17 år, min. 8 deltagere, max. 16 deltagere

Tilmelding: Tilmelding nødvendig, på Ungdomsskolens 
hjemmeside, senest 7 dage inden aktiviteten.

Undervisere: Alex, Maria og Gerald; (Alex: 24824820)

Surf og  
Skateboarding
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Rundinsvej 43   ·   3200 Helsinge   ·   Telefon: 7023 6070   ·   info@jmv.dk   ·   www.jmv.dk

Totalleverandør – rengøring, 
vinduespolering, specialopgaver

JMV FACILITY SERVICE ApS



Uge 
25-26

Uge 
22-35

Ridning hele 
sommeren
Har du lyst til at prøve at have ”din egen pony”? Har du lyst 
til at lære at ride eller blive bedre til at ride?

Vi har undervisning halve og hele dage – for nybegynderen 
som for den mere rutinerede. Vi rider på bane, og for de 
mere rutinerede vil det være muligt at ride turer. Du er også 
velkommen med din egen pony/hest – og har med denne 
også mulighed for at ride på vores terrænspringningsbane.

Ridedagene arrangeres løbende – hold øje med vores 
hjemmeside og Facebook-side: Søborggård Hestecenter 
og Rideklub. Er I flere kan dage også arrangeres.
 
Du kan være med, fra du er 4 år, men skal have en hjælper 
med, hvis du ikke kan sadle op og/eller ride selv. Vi har 
ridehjelme. 

Periode: 1. juni til 1. september

Sted: Søborggård Hestecenter, 
Søborggårdsvej 60, 3250 Gilleleje

Pris: Fra 350 kr.

Tilmelding: www.soeborggaard.com

Tilmeldingsfrist: Løbende

Kontakt: Sally Schlichting, 51 25 05 95,  
sally@soeborggaard.com

NaturBingo  
på Tisvildevejen
Kom med på en vandretur i den skønne natur omkring 
Esrum Kloster, hvor vi vil kigge på en masse spændende 
dyr og planter på vejen. Mon du kan få pladen fuld?

Periode: 25. juni til 1. juli

Sted: Esrum Kloster & Møllegård

Tid: Kl. 10.00-13.00 

Pris: 85 kr.

Tilmelding: www.tisvildevejen.dk

Tilmeldingsfrist: Senest på dagen inden 
afholdelse

Kontakt: Catharina Marcussen, 
catharinamarcussen@gmail.com, 28 10 69 31

Kran, grabkørsel og transport
Tlf.: 21 34 25 14 · gribskov.es@gmail.com 

www.gribskovsejendomsservice.com

Tag nogle timer ud af kalenderen og 
gå en tur i Statueparken omkring 
Tegners Museum. Oplev, hvordan 
samspillet mellem natur, skulptur og 
arkitektur danner en smuk forening. 
Museet rummer mere end 300 
værker og har særudstillinger. 

Skulptur, Arkitektur og Natur

www.rudolphtegner.dk
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Uge 
26-31

Paradis på Jord
Esrum Kloster
Velkommen i paradis! Hele sommeren kan du og hele familien 
være med til sjove aktiviteter, når Esrum Kloster stiller skarpt på, 
hvad et paradis egentlig er for en størrelse – og hvad paradis er 
for dig! Kom med i tre forskellige former for paradis: Ferieparadiset, 
Paradisets Have og paradiset for munkene i middelalderen. 

Mød slangen fra Paradisets Have, og vær med til at bygge den 
op som landart hen over sommeren. Du kan også være med til at 
lave flotte blomster, lækre salver og akvarelkunst i klosterhaven. 
Find vejen til paradiset gennem en stor labyrint, hvor du skal 
kæmpe mod mærkelige dyr undervejs, og besøg udstillingerne 
inde på klosteret, hvor du skal åbne hemmelige æsker og 
diskutere, hvad paradis er for dig.

Slut dagen af i butikken og i caféen, hvor du kan købe masser af 
”syndige” sager.

Periode: 25. juni til 7. august

Sted: Esrum Kloster & Møllegård

Pris: Voksne: 85 kr. / Børn (3-18 år): 50 kr.

Tilmelding: www.esrum.dk – man kan købe 
billet på dagen

Kontakt: Kristina Bille,  
kristina@esrum.dk, 50 79 50 33

Fotos: Tine Uffelmann - VisitNordsjæ
lland

Munkeruphus
Hen over sommerferien vil husets kunstformidler, Kristine 
Nørgaard Andersen, om onsdagen afholde workshops i 
haven og ved stranden på Munkeruphus. Børn og unge 
inviteres til at lave øvelser, der er viklet sammen ud fra havet, 
vores aktuelle udstilling samt Munkeruphus’ tidligere beboer, 
legesyge Gunnar Aagaard Andersen.

D. 29. juni, 13. juli og d. 27. juli tilbyder vi workshoppen ”Med 
blækket mod havet”, hvor vi bl.a. skal male med blæksprutte- 
blæk.

D. 6. juli, 20. juli og d. 3. august er overskriften på workshoppen 
”Det er tangen der tæller”, hvor vi skal eksperimentere med 
tang på stranden.

Periode: 29. juni til 3. august

Sted: Munkeruphus

Tid: Hver onsdag kl. 13.00

Pris: Børn u/18 år: Gratis

Tilmelding: Kræver ingen tilmelding

Kontakt: Kristine Nørgaard Andersen,  
ka@munkeruphus.dk, 31 60 20 33

Uge 
25-31
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Uge 
26

Uge 
26

Periode: Uge 26

Sted: Høbjerghytten Helsinge, Ved Skoven 6, 
3200 Helsinge

Tid: Kl. 8.30-15.30

Pris: 700 kr. for hele ugen

Målgruppe: 10-14 år

Tilmelding: feriekativiteter.gribskov-
ungdomsskole.dk

Se mere: gribskov-ungdomsskole.dk

Kontakt: Thomas Lindum,  
thlin@gribskov.dk, 72 49 63 62

Friluftscamp
Friluftscamp er en uge i sommerferien fyldt med masser 
af oplevelser, læring, fysisk aktivitet, sjov og udfordringer i 
naturen, i fællesskab med andre jævnaldrende. Campen 
afholdes første uge i skolernes sommerferie, uge 26, hver 
dag mellem kl. 8.30 og 15.30, og er for dig, som er 10-14 år.

Vi mødes de fleste dage i Høbjerghytten i Helsinge. 
Friluftscampen afholdes af Grejbanken, Gribskov Kommune. 
Kvalificerede instruktører står for at gennemføre ugens 
program på en hensigtsmæssig  
og sikker måde.

Vi forventer
• At du deltager hele ugen.
• At du er med til at løse de udfordringer og opgaver, der 

måtte komme, så alle får en god oplevelse.
• At du har lyst til at være en del af fællesskabet.

Aktiviteter: Mad på bål, flå et rådyr, snorkling, O-løb, fæld et 
træ, kajaksejlads, kanosejlads, lejrliv m.m.

Sommerlejr  
fra 7. klasse
Vil du med vennerne på sommerferie?
Så har I mulighed for at tilmelde jer Gribskov 
Ungdomsskoles årlige sommerlejr. Det foregår første 
uge af skolernes sommerferie, og sommerlejren byder 
på mange forskellige aktiviteter, så alle kan være med. 
Så hvis du blandt andet er til at hygge i hængekøjer, 
sejle kano, bade, lave bål, fiske, spille guitar, klatre eller 
noget helt andet, så er sommerlejr helt sikkert en ferie for 
dig! Vi sørger for god mad og godt selskab hele ugen!

Hvad venter du på? 
Tilmeld dig og vennerne allerede nu.

Periode: Uge 26

Sted: Sverige

Pris: 1.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 15. juni

Tilmelding: feriekativiteter.gribskov-
ungdomsskole.dk

Se mere: gribskov-ungdomsskole.dk

Kontakt: spkmo@gribskov.dk
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DBU’s fodboldskoler  
i Gribskov Kommune
Tempofyldte oplevelser, fællesskab, sundhed og  
et trygt miljø
FODBOLDSKOLEN ER EN FODBOLDFEST FOR BÅDE PIGER OG 
DRENGE, som vækker følelser og skaber magiske øjeblikke, 
så du får lyst til at komme igen år efter år. Vi skaber et 
trygt miljø, hvor alle tør tage chancer, begå fejl og prøve 
kræfter med svære tekniske detaljer, som kan splitte selv 
det mest kompakte forsvar ad. 

Vi udfordrer dig teknisk, taktisk, fysisk og mentalt gennem 
20 varierende træningspas.

Er du klar til mere end 20 timers sjov og udfordrende 
træning, hvor du med garanti får pulsen op og gør motion 
til en leg, så tilmeld dig en eller flere af fodboldskolerne i 
Gilleleje, Vejby eller Helsinge.

Gilleleje – uge 26
Periode: 27. juni til 1. juli

Sted: Idrætsvej 8, 3250 Gilleleje

Tid: Kl. 09.00 til kl. 15.00

Pris: 899 kr.

Tilmelding: www.fodboldskole.dbu.dk/for-
deltagere/fodboldskole/?id=6738

Tilmeldingsfrist: 15. juni, kl. 10.00

Kontakt: Stefan Mogensen, 25 40 65 83, 
stefan.mogensen@stala.dk 

Vejby – uge 28
Periode: 11. juli til 15. juli

Sted: Idrætsbaner Vejby, Sportsvej 4, 3210 Vejby

Pris: 899 kr.

Tilmelding: www.fodboldskole.dbu.dk/for-
deltagere/fodboldskole/?id=6631

Tilmeldingsfrist: 29. juni, kl. 10.00

Helsinge – uge 30
Periode: 25. juli til 29. juli

Sted: Helsingehallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Pris: 899 kr.

Tilmelding: www.fodboldskole.dbu.dk/for-
deltagere/fodboldskole/?id=6674

Tilmeldingsfrist: 13. juni, kl. 10.00

Kontakt: Frederik Hatorp, 23 98 62 87,  
fhaholm@gmail.com.

Uge 
26, 28, 30
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Uge 
26-28

Græsted og Omegns Rideklub
Ride Camp
Drømmer du om at bruge en del af din sommerferie med 
en dejlig pony og sammen med nye og gamle venner, så er 
muligheden hos os. Vi rider to gange dagligt og fokuserer 
på de gode oplevelser, med leg og indlæring for de mindste 
og mere målrettet træning for de mere rutinerede.

Alle får egen pony/hest. 

Der er fællers frokost kl. 12 og en fælles aktivitet 
(striglekonkurrence, gæt en strigle, hvad hedder hesten, 
ponygames, TREC m.m.)

Husk at medbringe, hvis du har, ridehjelm, sikkerhedsvest og 
striglere – og husk at skrive navn på alt, ellers kan du låne. 
Ekstra tøj/skiftetøj og sko er en god idé, og er du meget ny 
i hesteverdenen, skal du også medbringe en hjælper til at 
trække hesten.

Alle dage fra kl. 8 til 16.
Uge 26 og 27 er 6 dage med overnatning mellem fredag og 
lørdag. Uge 28 er mandag til onsdag.

Periode: Uge 26 til 28

Sted: Græsted og Omegns Rideklub, 
Bakkebjergvej 37, 3230 Græsted

Tid: Kl. 08.00 til kl. 16.00

Pris: Uge 26 og 27 er prisen 2.750 kr.  
Uge 28 (3 dage) 1.700 kr.

Tilmelding: rscc.klub-modul.dk

Tilmeldingsfrist: 20. juni

Kontakt: Christine Skovgaard Sørensen,  
css@rscc.dk / 23 64 95 23

Dit lokale RENSERI & VASKERI

Rundinsvej 28 · 3200 Helsinge · Tlf.: 77 77 60 70 · www.mønten.dk
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Gymnastik Camp 2021
GymHelsinge
Er du 6 år eller ældre?
Har du lyst til 3 dage med masser af gymnastik og nye 
venner? Så har du mulighed for at bruge noget af din ferie 
på Gymnastik Camp i GymHelsinge.

• Vi skal lave dejlig meget gymnastik.
• Vi skal have Åben Hal, vandkamp, glidebaner samt en 

masse andre aktiviteter.
• I skal træne sammen med jeres venner og helt sikkert også 

lære nye at kende.

Det kommer til at blive en super god camp.

Der vil være niveaudeling, så alle kommer til at få en 
fremragende camp, med masser af aktivitet og udfordringer. 
Tilmeldingen er åben og sker via GymHelsinges hjemmeside: 
www.gymhelsinge.dk under ”Events”. Yderligere info findes på 
vores Facebook-side: www.facebook.com/campnorddk

Periode:  Dagskole 1: 28. juni til 30. juni 
 Dagskole 2: 5. juli til 7. juli 
 Dagskole 3: 3. august til 5. august

Sted: Helsinge Hallerne, hal 5

Tid: Kl. 8.00-16.00

Pris: 695 kr. inkl. frokost, eftermiddagsforfriskning 
og camp-merchandise

Tilmelding: www.gymhelsinge.dk

Tilmeldingsfrist: 3. juni

Campansvarlig: Kim Fischer

Kontakt: gymhelsinge@gmail.com

Uge 
26, 27 & 31
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På Esrum Kost- & Friskole underviser vi 
elever i udskolingen. Vi underviser i alle 
fag og følger Fælles Mål.

Da vi er en lille skole, så underviser vi på 
små hold, hvor vi tager udgangspunkt i 
den enkelte elevs forudsætninger. 

På skolen har vi både dag- og 
kostelever. Vi har højt til loftet, frisk 
luft og stor erfaring med at undervise 
elever, der har udfordringer med:

•  læsning og matematik

•  deltagelse i skolelivet generelt

Ring, hvis du er blevet nysgerrig, og kom 

forbi til en snak – tlf. 48 39 09 50

Med tryghed mener vi:

•   At vores elever mærker, at 
vi beskytter dem og tager 
os kærligt af dem

Med omsorg mener vi:

•   At vores elever føler, at vi 

kærer om dem og vil sørge 
for dem

Med mod mener vi:

•   At vores elever opretholder 
humør, vilje og en positiv 
indstilling”

Alt, hvad vi gør, har til formål at give vores elever 
tryghed og omsorg, så de får en grunduddannelse 
og har mod på at kaste sig ud i ungdomslivet med 
færdigheder og kompetencer til både at mestre en 
ungdomsuddannelse og et ungdomsliv”.

Esrum Hovedgade 18  •  3230 Græsted  •  Tlf.: 4839 0950  •  kontor@esrumkostskole.dk  •  www.esrumkostskole.dk

Esrum Kostskole_DKC074467_210x145.indd   1Esrum Kostskole_DKC074467_210x145.indd   1 13-04-2022   10:43:5813-04-2022   10:43:58



Uge 
27-36

Veterantogsture og 
fritidsaktivitet for  
hele familien
Veterantoget kører sommertog for hele familien torsdage, 
lørdage og søndage.

Går du med en lille lokomotivfører eller togfører i maven og 
har du lyst til at være med i en spændende fritidsaktivitet 
med Veterantoget, som kom og besøg os på Græsted 
Station. Vi er der torsdage (aften) og lørdage - og i perioden 
27/6 til 22. august også om søndagen.

Periode: 26. juni til 8. august (indtil 22. august)

Sted: Græsted – Gilleleje – Droningmølle – 
Hornbæk – Helsingør (Grønnehave)

Hjemmeside: www.veterantoget.dk

Pris: Sommertog: voksen og børnebilletter 
fremgår af hjemmesiden.  
 
Medlemskab af Veterantoget: 400 kr. for voksne 
og junior 0-16 år 225 kr. (hele året).  
 
Husstand: 400 kr. for første medlem og 100 kr. per 
efterfølgende medlem. 
 
Medlemskab af Veterantogets børneklub 
”Skildpaddeklubben”: 125 kr. pr. år.

Tilmelding: www.veterantoget.dk hvor 
sommertogenes køreplaner er annonceret og 
hvor man kan læse mere om Veterantoget som 
fritidsaktivitet 

Kontakt: Jørn Larsen,  
j.larsen@veterantoget.dk, 48708935

Periode: Uge 26-29

Sted: Gribskov Svømmehal, Boagervej 26,  
3200 Helsinge

Pris: 1350,- (inkl. en svømmetaske, t-shirt, 
førstehjælps-/livredningskursus for børn samt 
frugt/saft hver dag)

Tilmeldingsfrist: 1 uge før den enkelte camp

Tilmelding: www.helsinge-swim.dk/cms/
EventOverview.aspx

Kontakt: Jan Fortun, 22 95 35 61,  
kontor@helsinge-swim.dk

Helsinge 
SwimCamp
Helsinge Svømmeklub inviterer til 5 dage med sjove 
aktiviteter, undervisning, leg og motion – i og omkring 
vand. For at deltage skal man være glad for vand, men ikke 
nødvendigvis kunne svømme. Man behøver heller ikke være 
medlem af svømmeklubben for at deltage.

Det forventes at barnet selv kan gå på toilettet, vaske sig, 
tørre hår, klæde sig af og på, tage badetøj på og udvise 
almindelig god opførsel.

Uge 
26-29
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Uge 
28

Sommersvømning  
på Østmolen i Gilleleje
Sommersvømning ved Østmolen i Gilleleje med trænere 
fra Helsinge Svømmeklub er et tilbud til alle børn i 
Gribskov Kommune samt turister i alderen 6-15 år. Der 
svømmes i hold af ½ times svømning pr. dag i 5 dage. 
Find holdoversigt og det svømmehold, der passer til dit 
niveau, på klubbens hjemmeside.

Der vil være to trænere pr. hold. Der kan være maks. 
otte børn på hvert hold, så rokering på hold og tidspunkt 
kan blive nødvendigt. Klubben stiller våddragter og 
nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Periode: Uge 28-31 (mandag-fredag)

Sted: Østmolen, 3250 Gilleleje

Pris: 100 kr. pr. uge

Tilmelding: www.helsinge-swim.dk/cms/
EventOverview.aspx

Tilmeldingsfrist: Fremmøde på dagen

Kontakt: Jan Fortun, 22 95 35 61,  
kontor@helsinge-swim.dk

Uge 
28-31

Er du klar tilEr du klar til
en svømmetur?en svømmetur?

Steet Camp 1
L.O.W Academy skateundervisning tager udgangspunkt 
i teoretiske undervisningsforløb, som er udarbejdet af 
professionelle skatere. Undervisningen er inddelt i de 
tre niveauer begynder, øvet og ekspert, så vi kan skabe 
sjov og udfordrende undervisning for alle deltagere. 

På denne 4 dages sommeraktivitet vil vi forme en 
skatecamp af 3 timer, per dag i Remisen Skatepark, 
hvor der vil være mulighed for at lære en masse og 
udfordrer sig selv på hjul. 

Vi går meget op i at lære dig mest muligt til 
undervisningen, så vi håber, du er klar på at blive 
udfordret til nye tricks og teknikker.

Alt efter om du er begynder eller meget øvet inden for 
skating, vil vi have undervisning for dig, hvor vi tager 
højde for dine evner. I løbet af undervisningen kommer 
vi til at bryde dine grænser, men vi står altid klar med 
en hjælpende hånd, så du kan gøre det med den størst 
mulige sikkerhed.

Periode: Fra 11. juli til 14. juli

Sted: Remisen Gilleleje,  
Gilleleje Stationsvej 10A, 3250 Gilleleje

Tid: Kl. 10.00-13.00

Pris: 750 kr.

Tilmelding: feriekativiteter.gribskov-ungdomsskole.dk

I løbet af den tid, vi har sammen, vil vi både have 
plads til opvarmning, øvelser, pauser og en række 
konkurrencer på forskellige niveauer. Du behøver altså 
ikke være en mesterskater for at være med.

Husk at medbringe en madpakke og en drikkedunk på 
dagen. For da det kræver en del energi at skate, er det 
vigtigt, at du kan få fyldt depoterne op, så du kan holde 
til hele dagen. Har du ikke allerede dit eget udstyr, kan 
du låne af os på dagen.
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Uge 
28

Uge 
28

Periode: 11. juli til 15. juli

Sted: Helsingehallerne, hal 1

Pris: 300 kr.

Tilmelding: www.gribskovbasket.dk/klub/29294/
sider/149311

Tilmeldingsfrist: 1. juli

Kontakt: Kenneth Hasselby,  
formand@gribskovbasket.dk, 81 65 19 80

Gribskov Basketball
Gribskov Basketball afholder igen Basketball Camp 
for alle børn og unge med interesse for basketball.

Der vil være noget for alle: leg og spil med en bold, 
udvikling af basketball-evner med og uden bold og 
bare 5 dage med en masse aktivitet, sjov og lærerigt 
basketball-fællesskab.

Steet Camp 2
L.O.W Academy laver et brag af en afslutning på ugen i 
Gilleleje.

Alle aldre er velkommen, både deltager i Camp 1 er og 
HELT NYE kan komme til. 

L.O.W styre dagen sammen med deres hus-DJ 
Sebastian RK. Der vil være fokus på at have en hyggelig 
dag med musik, lån af udstyr og aktiviteter. Mulighed 
for at vinde præmier til skaterkonkurrencer i løbet af 
dagen. 

Husk at medbringe en madpakke og en drikkedunk 
på dagen, da det kræver en del energi at skate, er det 
vigtigt, at du kan få fyldt depoterne op, så du kan holde 
til hele dagen.

Periode: 15. juli

Sted: Remisen Gilleleje,  
Gilleleje Stationsvej 10A, 3250 Gilleleje

Tid: Kl. 11.00-15.00

Pris: 200 kr.

Tilmelding: feriekativiteter.gribskov-ungdomsskole.dk
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Cirkus Kanutski
Ungdomsskolen
Kom og vær med, når Danmarks største og ældste  
børnecirkus atter slår dørene op!
Alle kan være med i Cirkus Kanutski, og vi tilbyder mange 
forskellige ting, du kan lave. Du kan selvfølgelig melde 
dig som artist og være med i manegen, men der er også 
noget for dig, som ikke vil være i rampelyset. I Kanutski 
kan man nemlig også være kioskpersonale, cirkustjener, 
billetpersonale, tekniker, rekvisitør, kok og meget, MEGET 
mere! Det er trods alt det største børnecirkus i Danmark. Så 
vil du bruge de sidste 10 dage af sommerferien sammen 
med en masse andre børn og unge og være en del af 
Danmarks sjoveste børnecirkus, så tilmeld dig allerede nu!

Periode: 28. juli til 7. august

Sted: Nordstjerneskolen

Deltagere: Fra 6. klasse

Pris: Gratis

Tilmelding: feriekativiteter.gribskov-
ungdomsskole.dk

Se mere: gribskov-ungdomsskole.dk

Uge 
30-31

Besøg de gamle fiskere i Skibshallerne, 
eller kravl til tops i Nakkehoved Fyr

Skibshallerne, Østergade 20, Gilleleje
Nakkehoved Fyr, Fyrvejen 25 A, Gilleleje
Se mere på www.museumns.dk
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Selv om du ikke har danset før eller er meget øvet, kan du 
komme og være med til en af vores danseuger, hvor alle 
kan være med.

Vi danser en masse slags danse: hiphop, disco, jumpstyle, 
showdance, moderne, akrobatik, house, break og TikTok, 
som vil blive super sjovt at lære, og vi vil få en masse 
motion.

Undervisere er: Katja, Marina, Terese og Malou.

Periode: 1. august til den 5. august

Sted: Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64 F,  
3230 Græsted

Tid: Kl. 8.00 til kl. 16.00

Pris: 1.300 kr.  
Frokost kan tilkøbes for 350 kr. for alle 5 dage

Tilmelding: jacquelines_danseskole@hotmail.com 
eller telefon 21 49 26 63

Kontakt: Jacqueline Godske,  
jacquelines_danseskole@hotmail.com, 21 49 26 63

Uge 
31

Sommerdans for alle

Danse Camp

• Brolægning 
• Kloakarbejde
• Maskinudlejning

• Vandledningsarbejde
• Grønne anlæg
• Åløb / søer 

Vi tilbyder bl.a.
• Flisearbejde 
• P-pladser
• m.m.
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Uge 
31
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Helsinge Tennis
Velkommen til alle børn og unge fra 6-14 år. Alle, fra 
begynderen til den øvede tennisspiller, kan tilmelde sig. 
Inddeling på hold efter alder og niveau. Sjove aktiviteter og 
en masse tennisøvelser med fokus på det sociale. 

Der er en flot deltagerpakke til alle deltagere – og 
selvfølgelig diplom til alle. Saft og frugt alle dage. En masse 
gode præmier har trænerne med til de forskellige lege 
i løbet af dagene. Der er hyggelig afslutning den sidste 
dag med grill, hvor forældrene kan hygge sig – eller prøve 
tennisspillet. 

Periode: 1. august til 4. august

Sted: Helsinge Tennisklub

Sted: Kl. 9.30 til kl. 14.00

Tilmelding: www.tenniscamp.dk

Tilmeldingsfrist: 25. juli

Kontakt: Michael Lytzen, 26 19 27 02

DHF Håndboldskole
Team Helsinge  
Håndbold
Skal dit barn have årets håndboldoplevelse? Team Helsinge 
Håndbold afholder selvfølgelig igen i år håndboldskole 
i uge 31 (1/8-5/8) for årgang ‘09, ‘10, ’11, ‘12 og ‘13. Skynd jer 
at få en plads på årets håndboldskole i Team Helsinge 
Håndbold, og få en kæmpe håndboldoplevelse i hus!

Periode: 1. august til 5. august

Sted: Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Tid: Kl. 8.30 til kl. 15.30

Pris: 1.360 kr.

Målgruppe: Piger og drenge årgang 2009 til 2013

Tilmelding: www.haandbold.dk/skole/tilmeld/1575

Tilmeldingsfrist: 1. juli

Kontakt: haandboldskole@team-helsinge.dk,  
51 17 15 65

Uge 
31

v/ Jane Toni Bech  •  Landagervej 1, 3200 Helsinge 
Tlf.: 20 87 81 31  •  info@JBTegn.dk  •  www.jbtegn.dk

Fra drøm til virkelighed 
Jeg kan hjælpe med tegninger til ny-, om- og  

tilbygninger, som skal godkendes på kommunen.



Liverollespil  
for begyndere
Er du interesseret i liverollespil, så er det her, du skal være 
med. ”Eventyrridderne” er en rollespilsgruppe, som laver 
rollespil for børn. Vi laver følgende program: Våben-
workshop, Regler&Roller og Liverollespil.

VÅBEN-WORKSHOP: En dag lærer du at lave sikre og bløde 
sværd til rollespil. Du lærer alle sikkerhedskravene og får fif 
til, hvordan du laver et godt og holdbart våben, som også 
kan komme igennem sikkerhedskontrollen. Vi arbejder med 
bambus, liggeunderlag og gaffatape.

REGLER & ROLLER: Vi bruger en hel dag til at gennemgå 
spilleregler til rollespillet. Her viser vi også en eller flere små 
eventyrfilm om rollespil samt billeder af de forskellige racer, 
og vi gennemgår via øvelser og skuespil alle spilleregler. Det 
er også i denne workshop, at du, på et skema, skal opbygge 
din egen rolle, vælge evner og finde på dit navn og din 
baggrundshistorie til rollen.

LIVEROLLESPIL: Den sidste dag laver vi rigtigt liverollespil. 
Her skal du spille den rolle, du selv har skabt, og bruge alle 
spillereglerne. Det er ikke kun kamp! Du skal have kostume 
på (vi har kostumer med til alle), og du skal sminkes. Under 
hele spillet skal du spille din rolle, så godt du kan, og du og 
dit hold får en eller flere missioner i spillet, som I skal løse.

Er du klar til at tage på eventyr?
Alle deltagere får en gratis regelbog + en fribillet til ”Det Nye 
Rige”, Eventyrriddernes månedlige rollespil. 

Periode: 1. august til 3. august

Sted: Højbjerghytten, Ved Skoven 8 i Helsinge

Tid: Kl. 10.00 til kl. 15.00

Pris: 500 kr.

Tilmelding: feriekativiteter.gribskov-ungdomsskole.dk

Tilmeldingsfrist: 1. juli

Kontakt: Daniel Benjamin Clausen,  
daniel@eventyrridderne.dk, 23 23 49 64

Er du klarEr du klar
til eventyr?til eventyr?

Uge 
31
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Tilmelding
Under de enkelte aktiviteter kan 
du se, hvordan du tilmelder dit 
barn. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte idræts- og 
fritidskonsulent Flemming Carlslund 
Larsen på mail: fcala@gribskov.dk
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