
VAKS  
Efterårsferien 2017 

Efterårsferien byder 
på mange sjove og 
spændende aktiviteter 
for skolebørn i 
Varde Kommune.
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Det er altid skønt med ferie – men 

tiden kan føles lidt lang. Derfor er det 

rigtig dejligt, at en del foreninger og 

institutioner i Varde Kommune igen 

har været kreative og fundet på man-

ge gode og spændende VAKS

tilbud til jer skolebørn. 

I programmet er der både en ak-

tivitetskalender, hvor du kan få et 

overblik over de forskellige aktiviteter 

med en beskrivelse af aktiviteterne, 

tilmelding, alder og hvor det foregår. 

Vi håber, du får lyst til at prøve de 

mange tilbud og glæder os til at se 

dig. 

Kultur og Fritid ønsker dig  
en rigtig god ferie!

Så er det allerede 
ferietid igen...

Har du spørgsmål kan du  
kontakte Kultur og Fritid

Foreningskonsulent 
Lene Holm Poulsen
leph@varde.dk
20 35 84 30

Kultur og Fritidsmedarbejder
Lone Dalgaard Mikkelsen
lmik@varde.dk 
79 94 79 58 3



Bage og madlavningsskole for skolebørn
Vi tilbyder dig 2 dage på et bage- og madlavningskursus, hvor du får mulighed 
for at lave lidt anderledes hverdagsmad med efterårets grønsager og frugter. Vi 
vil lave retter til et stort fælles ta’ selv bord. Lave marmelade og bage gode sunde 
brød. Du vil få lært et par fif til at servere maden, så det ser indbydende og læk-
kert ud. Vi slutter dagene af med en snak om maden, lidt hygge og egen ”hjem-
mebagt” kage.

Tirsdag og onsdag den 17. og 18. oktober 2017 kl. 9.00-15.00.

Underviser:  Linda Hansen
 Linda er ansat i køkkenet på Varde Egnens Ungdomsskole og  
 uddannet bager og køkkenleder. Hun elsker at lave mad og  
 bage spændende brød og kager.

Sted: Hjemkundskabslokalet på: Lykkegårdsskolen, Abildvej 35, Varde

Alder:  9-14 år. (minimum 8 og maksimum 16 deltagere) 

Pris:  125 kr for de to dage inkl. udgifter til mad. Beløbet medbringes  
 den første dag i kontanter. Husk 2 glas til marmeladen.

Tilmelding: Først til mølle og senest onsdag den 11. oktober 2017 til 
 Kultur og fritid lmik@varde.dk eller på telefon 79947958.

Nyhed
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Om aktiviteterne
Bogstavjagt 
Alle dage fra lørdag den 14. oktober til søndag den 22. oktober i 
bibliotekernes åbningstid. Ingen tilmelding 
Arr.: Varde Bibliotek. 

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.For  børn op til 13 år.

Hvor:  
Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde 
Nr. Nebel Bibliotek, Sønder Allé 21 6830 Nørre Nebel 
Oksbøl Bibliotek, Vestergade 29, 6840 Oksbøl 
Ølgod Bibliotek, Vestergade 5, 6870 Ølgod
Agerbæk Bibliotek, Kærvej 2, 6753 Agerbæk 

Æbledag på Nymindegab Museum 
Torsdag den 19. oktober kl. 10.00 - 14.00 Ingen tilmelding.
Arr.: Vardemuseerne

Så skal der mostes æbler, og du kan selv være med. Prøv både den seje 
æbleskræller og saftpresser. Tag selv en spand æbler med og husk fla-
sker, hvis du vil have saften med hjem. I Tømrerens hus bliver æblerne 
forvandlet til æbleflæsk og gammeldags æblekage. 

Hvor: Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel.

Maleworkshop: Chagalls modeller 
Mandag den 16. oktober kl. 10.00 - 14.00. Tilmelding senest 
den 13. oktober til pos@vardemuseerne.dk eller 28902299. 
Gratis for børn under 18 år (voksne 50 kr.)
Arr.: Vardemuseerne

I denne workshop skal du arbejde med et helt fantastisk billede af Otto 
Frello. Du skal nemlig arbejde med ”Chagalls modeller”! Men du skal ar-
bejde med billedet på en sjov og anderledes måde. Du skal nemlig male 
dit eget billede, hvor du bruger en stor æggebakke som lærred. Kom 
derfor og få nogle kreative timer sammen med billedkunstlærer, Mette 
Tosti, og mange andre børn, hvor du bliver udfordret i at bruge din krea-
tive side på nye måder! Fra 3. klasse og opefter.   

Hvor: Museum Frello, Kirkepladsen 1, 6800 Varde.
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Suppedag på Nymindegab Museum 
Tirsdag den 17. oktober kl. 10.00 - 14.00. Ingen tilmelding.
Arr.: Vardemuseerne

Kom og vær med når vi laver suppen helt fra bunden - fra hovedet hug-
ges af hønen, til suppen er spiseklar. Du kan hjælpe med melbollerne, vi 
laver dem, som da bedste var barn - i bollesprøjte. 

Hvor: Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel.  

Hoppeborge
Tirsdag den 17. oktober kl. 10.00 - 15.00. Ingen tilmelding.
Arr.: Hodde-Tistrup Hallen

Hodde-Tistrup Hallen og Tinghøj Service Udlejning opstiller en masse 
oppustelige ting, såsom hoppeborge, rutchebane, hammerklokke til 
børn, fodbane, sumo-dragter, boksehandsker, dinosaurusborg. For alle 
mellem 5 og 14 år.

Hvor: Hodde-Tistrup Hallen, Lærkevej 23, 6862 Tistrup.

Natur ekspedition for børn 
– Fuglenes verden 
Tirsdag den 17. oktober kl. 10.00 - 12.00. Tilmelding på 30530059 
eller jg@naturkulturvarde.dk. Gratis at deltage
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening og NaturKulturVarde

Vi starter med at opleve ringmærkning af vilde fugle. Senere går vi ind 
i naturskolen, hvor vi hver især arbejder med vores helt egen fuglebog 
prydet med billeder og tegninger af de fugle vi ser. Lærerig og aktiv dag 
for familien. Se mere om turen på vores hjemmeside www.naturkultur-
varde.dk

Hvor: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, Blåvand.

Ferieværksted i efterårsferien 
Varde Bibliotek: Mandag den 16. oktober - fredag den 20. oktober kl. 
11.00 - 15.00
Ølgod Bibliotek: Mandag den 16. oktober og tirsdag den 17. oktober 
kl. 11.00 - 15.00
Ingen tilmelding. 
Arr.: Varde Bibliotek

Form en fugl af silkclay. Lav pynt til Halloween og andre kreative efter-
årssysler i Ferieværkstedet. Værkstedet er åbent alle hverdage i efterårs-
ferien.For børn 6 - 13 år. Yngre søskende er også velkomne ifølge med 
en voksen.

Hvor: Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde og Ølgod Bibliotek, 
Vestergade 5, 6870 Ølgod. 
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Vandsjov i efterårsferien 
Mandag den 16. oktober og torsdag den 19. oktober kl. 10.00 - 12.00. 
Ingen tilmelding. Børn gratis og voksne 40 kr. (børn ifølge med voksen).  
Arr.: Helle Hallen 

En sjov dag for børn i ledsagelse med voksne, hvor man kan deltage i 
følgende aktiviteter: vandlege, badedyr, surfbrætter, vandpolo, vipper 
med udspring, spa og sauna. Husk håndklæde og badetøj.

Hvor: Helle Hallen, svømmehal, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre.

Skak
Mandag den 16. oktober kl. 13.00 - 15.00. Ingen tilmelding.
Arr.: Varde Skakklub

Kom og spil skak med et par af klubbens voksne medlemmer og med hinan-
den – og få også lidt undervisning. For alle børn over 7 år. 

Hvor: Lykkegårdsskolen, Abildvej 25 (indgang ved den nye hovedbygning).

 

Nat på museet
Mandag den 16. oktober kl. 19.00 - 21.00. Tilmelding senest torsdag den 
12. oktober på abp@vardemuseum.dk eller 31948787. Gratis for børn op 
til 18 år (voksne 30 kr. pr. person)
Arr.: Vardemuseerne 

Har du prøvet at være på museum udenfor lukketid? Kom og oplev Artillerimu-
seet indhyllet i røg og damp. Vi går på jagt i et skummelt og mørklagt museum. 

Hvor: Varde Artillerimuseum, Vestervold 11, 6800 Varde.
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Skydning med salonriffel/luftriffel
Tirsdag den 17. og torsdag den 19. oktober kl. 14.00 - 16.30. 
Ingen tilmelding
Arr.: Varde Skytteforening

Er du over 6 år og kunne du tænke dig at skyde med salonriffel eller 15 m in-
dendørsbane? Så kom og besøg os og se om det er noget for dig. 

Hvor: Modelsnedkeriet, Stålværksvej 13. 2. sal. 

Svøm og leg 
Mandag den 16. oktober, onsdag den 18. oktober og fredag den 
20. oktober kl. 11.00 - 12.00. Ingen tilmelding. 
Børn gratis og voksne 40 kr. 
Arr.: Varde Svømmehal

Svømmelege, boldspil, bølgebad, rutchebane m.m. kan opleves i Varde svøm-
mehal. Alle skolebørn fra 0.-7. klas se kan deltage!. Husk håndklæde og badetøj. 

Hvor: Varde Fritidscenter, svømmehal, Lerpøtvej 55, Varde.

Sjov og leg i svømmehallen og saunagus 
Onsdag den 18. oktober og fredag den 20. oktober kl. 10.30 - 12.30. 
Saunagus fredag den 20. oktober kl. 11.45 - 12.15. Ingen tilmelding
Arr.: Form og Fritid 

Fri leg i svømmehallen fra 7 år og opefter. Husk håndklæde og badetøj.

Hvor: Form og Fritid, Klintingvej 21, Nørre Nebel.
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Bowling
Mandag den 16. oktober - fredag den 20. oktober kl. 13.00 - 14.00. 
Tilmelding samme dag mellem kl 11.00 - 12.00 på 76149138 
Arr.: Varde Bowlingklub 

Ta’ kegler med dine venner og veninder med – alle skolebørn fra 
0. - 7. klasse kan deltage! Kom og lær kunsten at vælte kegler. 

Hvor: Varde Fritidscenter, bowling, Lerpøtvej 55, Varde. 

Cykelstjerneløb (i kombi med svømmehal og badminton)
Lørdag den 21. oktober kl. 10-13. Pris: 25 kr. for børn og 40 kr. for voksne.
Arr.: Helle Hallen og Helle Idrætssamvirke

Cykelstjerneløb, hvor man cykler fra Helle Hallen og ud til de lokale byer i 
området og retur. Man vælger selv, hvor mange byer, man vil cykle til, men 
op til 6 ruter fra Helle Hallen. Både børn og voksne kan cykle, men man kan 
også kombinere med en tur i svømmehallen eller et slag badminton. 
Måske far eller mor vil cykle en ekstra tur, mens børnene hygger sig inden 
for i hallen.

Hvor: Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre. 

Leg i hallen 
Tirsdag den 17. oktober og onsdag den 18. oktober kl. 10.00 - 14.00. 
Ingen tilmelding 
Arr.: Form og Fritid

Fodbold og badmintonspil i hallen. Husk indendørs sko.

Hvor: Form og Fritid, Klintingvej 21, Nørre Nebel. 

Eventyrlig Cykeltur
Søndag den 22. oktober kl. 10.00 - 12.00.  Ingen tilmelding.
Arr.: ProVarde, 7-kanten og Sommerlandslauget

Nogen har kastet en trylleformular over de gamle eventyrbøger. Derfor er 
eventyrsfigurerne sluppet fri og taget på søndagstur i Varde Sommerland. 
Hvis du tager din cykel med, kan du møde dem og få deres hjælp til at løse 
den magiske rebus. Der er gratis goodibag til de første 100 børn samt safte-
vand, kage og kaffe. Længde: ca. 1,5 km. Alder: Fra 5-10 år i følgeskab med 
voksne.

Hvor: Varde Gamle Sommerland ved toiletbygningen. Parkering på Ådalsvænget.
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Vi arbejder hver dag for at skabe et rart bibliotek, et mødested, hvor alle har lyst til at komme, og hvor alle kan finde de udfordringer, 
oplysninger og oplevelser, de har brug for. På biblioteket er der frihed og tid til at danne din egen mening og høre andres.

Biblioteket er fyldt med netop det der er bedst for dig – og meget mere! 

www.vardebib.dk
f www.facebook.com/vardebib

Biblioteket 
er fyldt med
harry potter*

HARRY POTTER-FESTIVAL21/10

    

Lørdag 21/10 kl. 8.30  
 Afgang fra Varde Banegård.  

Hjemkomst ca. kl. 18.   
 Pris 150 kr.  

Børn skal følges med en voksen – både børn og voksne 
skal have billet. 
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Doctor Gys blodige laboratorium 
Lørdag den 14. oktober kl. 10.00 - 13.00. 
Tilmelding på www.vardebib.dk eller 76946919. Pris 20 kr. pr. person
Arr.: Varde Bibliotek. 

Doctor Gys fra DR Ultra byder velkommen til en uhyggelig dag! Han fortæller 
om blodige effekter og mystiske eksperimenter – og bagefter bliver delta-
gerne sminket med skudhuller, kraniebrud og flænger efter ønske. For børn 
mellem 8 og 14 år.

Hvor: Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde.

GPS skattejagt og klatring
Onsdag den 18. oktober kl. 13.00 - 16.00. Tilmelding senest mandag 
den 16. oktober på: tlf. 2051 9909 eller lfm@naturkulturvarde.dk 
Arr.: NaturKulturVarde

Kom og få en hyggelig og aktiv eftermiddag i skoven. Deltag i GPS skattejagt 
og/eller klatring. Vi tænder bål så vi kan grille pølser og lave snobrød 
(vi medbringer). 
GPS:  Du bliver introduceret til, hvordan en GPS virker og så er det afsted ud 
i skoven for at finde poster, der fører dig til ”Skatten”.  Du kan tage din egen 
GPS med eller du kan låne af os. Børn under 10 år skal være ifølge en voksen. 
Klatring:  Vi laver klatrebaner, hvor du kan udfordre dig selv ved at klatre på 
reb med tynde prusiksnore. Alle fra 8 år kan deltage. 

Hvor: NaturKulturVarde, Stakladen, Roustvej 111, Varde.

Go-cart - mini LeMan 
Onsdag den 18. oktober kl. 10.00 - 14.30. Tilmelding på www.ungvarde.dk 
under aktiviteter – ferieaktiviteter med UniLogin senest den 11. oktober 
eller på 79946243. Pris 50 kr. 
Arr.: Varde Ungdomsskole 

Vi tager en tur til Grindsted Go-cart bane. Husk praktisk tøj og eventuelt 
madpakker og drikkevarer. Fra 6. klasse.

Hvor: Mødested på Varde Banegård kl. 10.00. 

Cross og fræs på Krumtappen
Mandag den 16. oktober kl. 14.00 - 18.00. Tilmelding på www.ungvarde.
dk under aktiviteter – ferieaktiviteter med UniLogin senest den 9. oktober 
eller på 79946243. 
Arr.: Varde Ungdomsskole 

Prøv kræfter med motorkræfter i bo-cart, go-cart, crosser og biler. 
En oplevelse med olie og benzin og glade smil! Fra 7. klasse og op.

Hvor: Krumtappen (Ungdomsskolens motorværksted), Isbjerg Møllevej 69, Varde. 
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2017

EFTERÅR

UGE 42

Krumtappen - CROSS OG FRÆS 
Fræs på Krumtappen med benzin i blodet og masser af nye ud-
fordringer.
Mandag 16.10.2017  - Kl. 14.00 - 18.00. 
Sted: Krumtappen, Isbjerg Møllevej 69, Varde.
Kontaktperson: Sven Erik Andersen - 40 73 43 56

GO-KART - Mini Le-Man 
Onsdag, den 18.10.2017 - på Grindsted Go-kart bane.
 Mødested: Varde Banegård kl. 10.00 - retur ca. 14.30.
Pris: 50,- kr. - betales ved tilmelding på www.ungvarde.dk 
Kontaktperson: Dennis Hedegaard - 51 90 73 81
Tilmelding: www.ungvarde.dk - ”Aktiviteter - Ferieaktiviteter”

UNGDOMSSKOLEN

Krathuset - Varde Ungdomsklub
Pramstedvej 12 B, Varde
Klubleder Michael Møller Andersen - 30 27 98 30

18.10.17 - Den skaldede kok laver LÆKKER mad.
22.10.17 - Bord-ishockey turnering med FEDE præmier
Kig ned til klubhygge - Tag en af dine venner med.

Alle dage kl. 18.30 - 21.30

VARDE

Følg os på FACEBOOK 
og se mere på UNGVARDE.DK 

Harry Potter festival i Odense 
Lørdag den 21. oktober kl. 8.30 - 18.00. Tilmelding på www.vardebib.dk 
senest onsdag den 18. oktober. Pris 150 kr. pr. person 
Arr.: Varde Bibliotek

Odense forvandles til en magisk markedsplads, hvor kendte steder som 
Gringotts Banken, Den Utætte Kedel, Ollivanders’ samt Det Forbudte Bibliotek 
er at finde. Biblioteket sørger for kaffe ud og aftensmad og vand på turen
hjem. Der vises film, og det vil blandt andet også være muligt at deltage i 
en mindre quiz med flere aktuelle præmier – alt sammen i bedste Harry 
Potter-stil. Hjemkomst ca. kl. 18. Børn skal følges med en voksen, og både 
børn og voksne skal have billet.

Hvor: Bustur til Odense fra Varde Banegård.

Børnefortælling med små aktiviteter i 
københavnerplantagen Baldersbæk 

Torsdag den 19. oktober kl. 11.00 - 14.00. Tilmelding skal ske senest 
mandag den 16. oktober kl. 18.00 til ilsedue@jubii.dk eller 27346848
Arr.: Foreningen til bevarelse og formidling af natur og kultur miljøet i de 
danske skove 

En dag i Baldersbæks lystskov fyldt med små aktiviteter og fortællinger for 
børn ifølge med voksen. Hør om drillepinden grosserer Holger Petersens 
spændende liv, lav skulpturer som billedhugger A. Bundsgaard, få fortællingen 
om Enrico Dalgas og Hedeselskabet. Vi ser på dyrelivet og kigger specielt efter 
vores tre nye ugleunger. Vi slutter af med at fange fisk ved karpedammene. 
Børn skal ledsages med forældre eller bedsteforældre.
Husk madpakke, praktisk tøj. Medbring meget gerne dolk, kikkert og mobiltlf. 

Hvor: På p-pladsen i Baldersbæk plantage, Baldersbækvej, 6682 Hovborg.

Familie Ferie Fridag
Fredag den 20. oktober kl. 9.15 - 12.00. Pris: 25 kr. for børn og 
40 kr. for voksne. Ingen tilmelding
Arr.: Helle Hallen og Helle Idrætssamvirke

Aktiviteter: Hoppeborg, bob, bowl, bordtennis, ringo, badminton, fodbold, 
skydning, kids/bedste volley, springgrav, airtrack, redskabsbane, hockey,  
kreativ værksted, svømning, vandsjov og andre sjove ting. 

Hvor: Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre.
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Aktiviteter
Efterårsferien 2017

Dato Aktivitet Tid Hvor

Hele 
efterårsferien
(Lørdag den 14. 
oktober - søndag 
den 22.oktober)

Bogstavjagt
I bibliotekernes 
åbningstid

Varde Bibliotek, 
Nr. Nebel Bibliotek
Oksbøl Bibliotek
Ølgod Bibliotek
Agerbæk Bibliotek

Lørdag den
14. oktober 

Doctor Gys’ blodige laboratorium 10.00 - 13.00 Varde Bibliotek 

Mandag den 
16. oktober 

Nat på Museet 19.00 - 21.00
Varde Artillerimuseum, 
Varde 

Skak 13.00 - 15.00 Lykkegårdsskolen, Varde

Svøm og leg 11.00 - 12.00 Varde Svømmehal

Bowling 13.00 - 14.00 Varde Fritidscenter

Vandsjov i efterårsferien 10.00 - 12.00 Helle Hallen

Cross og Fræs på Krumtappen 14.00 - 18.00 Krumtappen, Varde

Maleworkshop: Chagalls modeller 10.00 - 14.00 Museum Frello, Varde 

Ferieværksted i efterårsferien 11.00 - 15.00
Varde Bibliotek og Ølgod 
Bibliotek

Tirsdag den 
17. oktober

Suppedag på Nymindegab Museum 10.00 - 14.00 Nymindegab Museum 

Hoppeborge 10.00 - 15.00
Hodde-Tistrup Hallen, 
Tistrup

Naturekspedition for børn 
– fuglenes verden

10.00 - 12.00 Blåvand Naturcenter

Skydning med salonriffel/luftriffel 14.00 - 16.30 Modelsnedkeriet, Varde

Onsdag den 
18. oktober

Go-cart – mini LeMan 10.00 - 14.30
Bustur til Grindsted fra 
Varde Banegård 

Sjov og leg i svømmehallen 10.30 - 12.30 Form og Fritid, Nr. Nebel

Bowling 13.00 - 14.00 Varde Fritidscenter

Svøm og leg 11.00 - 12.00 Varde Svømmehal

Ferieværksted i efterårsferien 11.00 - 15.00 Varde Bibliotek

GPS skattejagt og klatring 13.00 - 16.00 NaturKulturVarde, Varde 

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

Bage- og madlavningsskole 9.00 - 15.00 Lykkegårdsskolen, Varde
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Aktiviteter
Efterårsferien 2017

Dato Aktivitet Tid Hvor

Torsdag den 
19. oktober

Æbledag på Nymindegab Museum 10.00 - 14.00 Nymindegab Museum 

Skydning med salonriffel/luftriffel 14.00 - 16.30 Modelsnedkeriet, Varde

Ferieværksted i efterårsferien 11.00 - 15.00 Varde Bibliotek

Børnefortælling med små akti-
viteter i Københavnerplantagen 
Baldersbæk  

11.00 - 14.00
Baldersbæk Plantage, 
Hovborg

Bowling 13.00 - 14.00 Varde Fritidscenter

Vandsjov i efterårsferien 10.00 - 12.00 Helle Hallen 

Fredag den 
20. oktober 

Familie Ferie Fridag 9.15 - 12.00 Helle Hallen

Sjov og leg i svømmehallen 
og saunagus

10.30 - 12.30 Form og Fritid, Nr. Nebel

Bowling 13.00 - 14.00 Varde Fritidscenter

Ferieværksted i efterårsferien 11.00 - 15.00 Varde Bibliotek

Svøm og leg 11.00 - 12.00 Varde Svømmehal

Lørdag den 
21. oktober 

Cykelstjerneløb (i kombi med 
svømmehal og badminton)

10.00 - 13.00 Helle Hallen

Harry Potter festival i Odense 8.30 - 18.00
Bustur til Odense fra 
Varde Banegård

Søndag den
22. oktober

Eventyrlig cykeltur 10.00 - 12.00 Varde Sommerland
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Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 7994 6800 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk


