
Vemb F.S.’
SOMMERSKOLE
SÅ ER VI KLAR IGEN!

– og byder alle skolebørn og unge som bor i 7570 velkommen til årets som-
merskole.

Sommerskolen er et initiativ drevet på frivillige forældre kræfter, i samar-
bejde med Vemb FS.

Formålet med sommerskolen er at tilbyde aktiv ferie for byens børn. Vi 
bestræber os på at lave programmet så bredt som muligt, så vi rammer ak-
tiviteter for hver en smag, som både er sjove og aktive.

Samt at involvere nogle af de aktiviteter som i forvejen findes i nærområdet, 
for byens børn. 

Sommerskolens aktiviteter afholdes igen i år i den første uge af sommerferien: 
søndag den 1. juli – fredag den 6. juli 2018



V e m b  f . s . ’  S o m m e r s k o l e

G en e r e l  i n f o r m at i o n
MØDESTED/HJEMKOMST: Hvis ikke andet er aftalt, er mødestedet hver dag i Glas-
salen på skolen. Alle, der tager med bussen til en aktivitet, tager også med bussen hjem.
HUSK madpakke/drikkevarer.

TILMELDING: Foregår via www.vemb-fs.dk. Gå til tilmelding og find den aktivitet, som 
dit barn skal deltage i.

Hvis ikke barnet i forvejen er medlem af Vemb F.S., så skal man oprette sig som nyt medlem. 
Ønsker man at deltage i flere arrangementer, skal man tilmelde sig hver aktivitet enkeltvis.

BETALING FOREGÅR VED TILMELDING

Tilmeldingen er bindende – du kan altså ikke vælge om eller fra.
SENEST TILMELDING ER TORSDAG DEN 7. JUNI 2018

I MIDTEN AF JUNI sender vi besked om praktiske informationer via den mail, der er 
oplyst ved tilmeldingen.

Aftal med Vemb SFH, hvis du har et barn, som har brug for pasning før eller efter en til-
meldt aktivitet.

FORSIKRING: Vemb F.S.’ Sommerskole har ingen forsikring. Skulle der ske noget på en 
aktivitet, er det jeres egen forsikring, der skal dække dette. Mobiltelefoner medbringes på 
eget ansvar.

Som en del af ansvaret for byens børn og unge, er vi forpligtet til at indhente børneattester 
på alle vores frivillige hjælper. Du skal som frivillig ikke fortage dig noget udover at tilbyde 
din hjælp. Resten sker automatisk via eboks, når alt planlægning er gået op i højere enhed i 
medio/slut juni.

Vi har brug for FRIVILLIGE HJÆLPERE (forældre, familie eller bekendte) 
til de forskellige aktiviteter. Har du mulighed for at hjælpe, send SMS med navn,

telefonnummer og hvilken aktivitet du vil hjælpe på.
Til: Helle Højgaard Steffensen, mobil 2213 0468

http://www.vemb-fs.dk/tilmelding/fodbold-haandbold-gymnastik-krocket-og-sommerskole.aspx


1 .– 6 .  j u l i  2 0 1 8

S Ø N DAG  d en  1 .  j u L i
LEJRLIV v. SPEJDERNE I VEMB
Aldersgruppe: 0.-3. klasse 
Tidsrum: Søndag kl. 13.00 - mandag kl. 10.00 ved Spejderhytten i Vemb
Deltagerbetaling: 30 kr. inkl. al forplejning

Kom med til en hyggelig dag udenfor, hvor vi leger forskellige lege, posteløb og laver mad 
over bål.
Der er mulighed for at overnatte, enten i shelter/telt eller man kan sove indenfor i spejder-
hytten. 

MØDESTED: Spejderhytten Nørgårdsvej i Vemb.
Mulighed for at blive fulgt om til Vemb SFH, når aktiviteten slutter.

MEDBRING: Praktisk tøj til at være ude i hele dagen.
Ekstra tøj og nattøj, sovepose, liggeunderlag og toiletsager.



V e m b  f . s . ’  S o m m e r s k o l e

M A N DAG  d en  2 .  j u L i
FISKETUR
Aldersgruppe: 0.-7. klasse
Tidsrum: 10.00 – 14.00
Deltagerbetaling: 90 kr.

Fisketur til Bækmarksbro Put & Take. Tag med bussen til Bækmarksbro Put & Take. Der 
er borde og bænke, så man kan spise sin medbragte madpakke. 
Se mere information om fiskesøen her: http:// www.baekmarksbro-putandtake.dk

MEDBRING en fiskestang, SOM ER KLAR TIL BRUG, madding, madpakke, drik-
kedunk og passende tøj/fodtøj. 

http:// www.baekmarksbro-putandtake.dk
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M A N DAG  d en  2 .  j u L i
TØJDESIGN
Aldersgruppe: 3.-7. klasse
Tidsrum: 10.00 – 14.00
Deltagerbetaling: 25 kr.

Kom med dit gamle kluns og forvandl det til nyeste 
mode, eller skab din helt egen stil. Her gælder det 
om at slippe kreativiteten løs og finde den indre de-
signer frem.

Med inspiration fra tv programmet ”Outfit of the 
day” (dog uden konkurrence).

Vi stiller symaskiner, det flotteste stof fra Porcelinge, stofmaling, perler mm. til rådighed.

Du skal blot medbringe t-shirts, bukser, trøjer eller andet, som gerne må blive klippet og 
syet i og/eller malet på. 

Kirsten Thorsen, som har mange års erfaring med at sy, kommer og hjælper.

Det er ingen forudsætning, at du i forvejen kan sy på symaskine.

Vel mødt!

MEDBRING madpakke og det tøj du vil bruge til at gendesigne.

Vi søger FORÆLDREHJÆLPERE, gerne nogen som har lidt erfaring med 
 symaskiner, til at give en hjælpende hånd denne dag.
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t i r s dag  d en  3 .  j u l i
FODBOLDGOLF
Aldersgruppe: 3.-7. klasse
Tidsrum: 9.40 – 12.15 ca.
Deltagerbetaling: 25 kr.

I år tilbyder Sommerskolen en ny aktivitet; fodboldgolf.

Har du lyst til at udfordre dig selv og dine venner på præcis sparketeknik,  så skal du da med 
til denne dag.

Vi tager bussen fra Vemb skole kl 9.40
Vi er færdig kl 12.00 og hjemme i Vemb ca. 12.15

Vemb FS og Play-Time Vesterhavets fodboldgolf har lavet en rigtig god aftale, så aktiviteten 
er gratis. Dog koster turen 25 kr, da der er udgifter til bussen.
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t i r s dag  d en  3 .  j u l i
SPORTS-KARRUSELLEN
Aldersgruppe: Førskole-7. klasse
Tidsrum: 13.00 – 16.00
Deltagerbetaling: Gratis

Vemb FS vil gerne invitere alle børn og unge fra Vemb Skole til en dag, hvor man kan 
komme og prøve nogle af foreningens tilbud.

Man inddeles i 3 hold efter alder og på skift 
prøves de forskellige sportsgrene, som man 
kan gå til i Vemb FS. Man er ca. 1 time ved 
hver sportsgren.

Vemb FS stiller med træner og hjælper, og de 
har arrangeret en god og spændende efter-
middag. Aktiviteten er gratis, men man skal 
alligevel tilmelde sig via hjemmesiden, så vi 
ved hvor mange børn og unge, der kommer 
til dagen.

DU SKAL MEDBRINGE tøj og sko, så du kan lave aktiviteter både inde og ude. Husk 
også lidt at spise og drikke til pauserne.

Vi håber at se mange børn og unge til dagen.

MØDESTED: Ved hallen.

Vemb FS
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o n s dag  d en  4 .  j u l i
BABOON CITY
Aldersgruppe: 0.-7. klasse (+førskolegruppen)
Tidsrum: 9.00 - 15.00
Deltagerbetaling: 140 kr.

Så skal der være fart over feltet! 

Vi lover jer en dag med gang i, hvor der ikke vil være meget tid til at sidde stille. Baboon City 
er nemlig en stor indendørs tumleplads, hvor sjov samt fysiske udfordringer er i centrum. 

MEDBRING evt. madpakke og drikkevarer. Der er mulighed for køb af is m.m.
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TO RS DAG  d en  5 .  j u l i
HERMANS HULE I HERNING
Aldersgruppe: 0.-2. klasse (+førskolegruppen)
Tidsrum: 8.30 - 13.00
Deltagerbetaling: 60 kr.

Vi kører i bus til Herning og bruger formiddagen i legelandet Hermans Hule, hvor du kan 
tumle rundt i store klatre stativer med rutsjebaner. Et kanonrum udstyret med kanoner der 
skyder med skumgummi kugler, hvor man kan bygge sin egen borg med ca. 100 puder i 
forskellige størrelser. Der er mini biograf, mini fodboldbane og mange forskellige køretøjer. 

Der er også alm. legesager, så der er også mulighed for stille og rolig leg med de andre børn.

MEDBRING evt. madpakke og drikkevarer. Der er automater, hvor man kan trække for-
skellige drikke, is og snacks.
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to rs dag  d .  5 . – f r e dag  d .  6  j u l i
TAG MED OG OVERNAT PÅ DYRSKUET
Aldersgruppe: 0.-7. klasse
Tidsrum: Torsdag kl. 8.00 - fredag ca. kl. 16.00
Deltagerbetaling: 225 kr.  (betaling er for begge dage)

Tag med på landsskuet og oplev den helt fantastiske 
stemning på Nordeuropas største dyrskue. 

Vi skal holde til i børnehjørnet, som er arrangeret af 4H. Der vil være spændende ting, du 
kan være med til, og vi skal selvfølgelig rundt og kigge på køer, heste, maskiner og ALT det 
andet, der er på pladsen. 

Vi spiser sammen med alle de andre der kommer 
fra de andre skoler i 4H hjørnet, og vi skal over-
natte i en af messehallerne. 

DER ER BUS TIL OG FRA DYRSKUET. 

Medbring: luftmadras eller lign, sovepose, tandbørste osv, viskestykke, ske, gaffel, kniv, kop, 
skål/dyb + flad tallerken, drikkedunk, rygsæk, solcreme, tøj og fodtøj efter vejret (fodtøj du 
kan holde til at gå meget i) og lommepenge. Mobil er på eget ansvar. 

Dette arrangement kræver god FORÆLDREOPBAKNING  
for at kunne gennem føres!
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F R E DAG  d en  6 .  j u l i
VAND TIL HELE FAMILIEN
Aldersgruppe: 0.-7. klasse 
Tidsrum: 10.00 - 13.30
Deltagerbetaling: 30 kr.

Kom og vær med i Ulfborg Svømmehal – et paradis for såvel små som store vandhunde. 

Tør du tage en tur i den 40 m lange rutchebane, eller springe ud fra en af vipperne? 
Kom alene eller tag søskende og/eller forældre med. 

Mød op på Vemb station kl.10 og vi vil sammen tage toget til Ulfborg og gå til svømmehal-
len. Vi ankommer til Vemb igen kl. 13.28.

MEDBRING badetøj og håndklæde.
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