
Vemb F.S.’
SOMMERSKOLE
NU MED  VEMB F.S.!

Vemb sommerskole har altid været et samarbejde mellem skolen og en for-
ældregruppe, men det har ikke længere været muligt for skolen at bruge 
den samme mængde tid og ressourcer på at hjælpe omkring sommerskolen. 
Vi har derfor i forældregruppen drøftet, hvorledes vi kan organisere os i 
fremtiden. I den forbindelse tog vi kontakt til Vemb F.S. for at høre, om de 
kunne være interesseret i et samarbejde og gøre os til et nyt udvalg i deres 
forening.  

Det kunne de heldigvis, så derfor er Vemb Sommerskole nu en del af Vemb 
F.S.

Tak til Vemb F.S. for at tage godt imod vores henvendelse – vi er sikre på, at 
dette vil blive til gavn for både Sommerskolen og Vemb F.S.

Sommerskolens aktiviteter afholdes igen i år i den første uge af sommerferien: 
mandag den 26. juni – fredag den 30. juni 2017



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 kl. 09.00 præcis. Alle, der tager med bussen til en aktivitet, tager også med 
bussen hjem.

HUSK madpakke/drikkevarer.

TILMELDING: Foregår via www.vemb-fs.dk SENEST DEN 27. MAJ 2017.  
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.

I STARTEN 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.

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: Pia, mobil 2362 3302

http://www.vemb-fs.dk


2 6 .  j u n i – 3 0 .  j u n i  2 0 1 7

m a n dag  d en  2 6 .  j u n i
SPORTSKARRUSELLEN
Aldersgruppe: 0.-7. klasse (+førskolegruppen)
Tidsrum:  12.00-16.00
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 F.S. Man er ca. 1 time ved 
hver sportsgren. Deltagerne skal prøve gym-
nastik, fodbold og håndbold.

Vemb F.S. stiller med træner og hjælper, og 
de har arrangeret en god og spændende ef-
termiddag. Aktiviteten er gratis, men man 
skal alligevel tilmelde sig via hjemmesiden, 

så vi ved hvor mange børn og unge, der kommer til dagen.

Vi håber at se mange børn og unge til dagen.

Vemb F.S.

HUSK: Du skal medbringe tøj og sko, så du kan 
lave aktiviteter både inde og ude. Husk også lidt at 
spise og drikke til pauserne.



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

t i r s dag  d en  2 7 .  j u n i
FISKETUR
Aldersgruppe: 0.-7. klasse
Tidsrum: 9.00 – 13.00
Deltagerbetaling: 90 kr.

Fisketur til Munkbro Fiskesø.
Tag med bussen til Munkbro Fiskesø, som ligger 5 km. syd for Holstebro. Ud over den ca. 
8000 m2 store sø er der en børnesø til børn under 12 år. Derudover er der tilhørende lege-
plads, borde og bænke. 
Se mere information om fiskesøen her: http://www.munkbro-fiskesoe.dk/ 

HUSK en fiskestang, som er klar til brug, madding, madpakke, drikkedunk og passende tøj/
fodtøj. 

OPLEV OG PRØV DEN ISLANDSKE HEST I RIDEKLUBBEN 
 SNEGLA
Aldersgruppe: 0.-7. klasse
Tidsrum: 9.00 – 13.00
Deltagerbetaling: 100 kr.

Vi kører med bus til rideklubben Snegla som ligger i Nr. 
Felding. Her skal vi se en masse islandske heste. Vi skal 
strigle, sadle op og høre om den islandske hest.
Der vil være mulighed for at komme ud og ride en tur sammen med Dorthe, som er ridelæ-
rer, eller få en trækketur på en af de søde islandske heste.
Herudover vil der være ”ponygames” uden hest i ridehuset.

HUSK godt fodtøj der sidder fast på foden, ingen sandaler. Tøj der må blive beskidt. Mad-
pakke og drikkedunk. Har du egen ridehjelm kan den medbringes, men der er også hjelme 
derude.



2 6 .  j u n i – 3 0 .  j u n i  2 0 1 7

o n s dag  d en  2 8 .  j u n i
BABOON CITY
Aldersgruppe: 0.-7. klasse (+førskolegruppen)
Tidsrum: 9.00 - 15.00
Deltagerbetaling: 125 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. 

HUSK evt. madpakke og drikkevarer. Der er mulighed for køb af is m.m.
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to rs dag  d en  2 9 .  j u n i
KYSTCENTRET  THYBORØN
Aldersgruppe: 0.-7. klasse
Tidsrum: 9.00 – 15.00
Deltagerbetaling: 125 kr.

En dag på Vestkystens største oplevelsescenter

Kystcentret i Thyborøn byder på mange spæn-
dende oplevelser både inden- og udendørs. 

Den store Kystlegeplads byder bl.a. på legeplads, klappezoo med geder, dværgkaniner og 
marsvin, og en Revlehulssimulator, hvor man kan opleve havets farlige strømme under sikre 
forhold i et bassin. Her er det muligt at smøge buksebenene op og hoppe op i bassinet. 

Kystcentret har også en Krybdyrzoo. Vi kan prøve fjernstyrede skibe, sansestien med gys og 
grin, lave kæmpe sæbebobler, frembringe bølger, besøge bunkeren samt meget andet. 

HUSK madpakke og drikkevarer. 
Det er muligt at købe is m.m. Tøj efter vejret.

Vi mødes i glassalen kl. 9.00. Afgang med bus ca. kl. 9.15.  
Afgang fra Thyborøn kl. 14.15. Forventet ankomst på skolen kl. 15.00.



2 6 .  j u n i – 3 0 .  j u n i  2 0 1 7

to rs dag  d .  2 9 .  o g  f r e dag  d .  3 0  j u n i
TAG MED OG OVERNAT PÅ DYRSKUET
Aldersgruppe: 0.-7. klasse
Tidsrum: Torsdag kl. 8.00 - fredag ca. kl. 16.00
Deltagerbetaling: 250 kr. 

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. Alle tilmeldte vil blive 
medlem hos 4H resten af året. 

DER ER BUS TIL OG FRA DYRSKUET. 

HUSK luftmadras eller lign., sovepose, tandbørste osv, 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), lommepenge, mobil på eget ansvar. 

Dette arrangement kræver god FORÆLDREOPBAKNING  
for at kunne gennem føres!



Sommerskoleudvalget består af:
Anne-Mette F. Pedersen, Brian Pedersen, Gudlaug Smáradóttir, Helle F. Mathiasen, Kim 
Sandal og Pia Jakobsen

VI SES!

Grafisk tilrettelægning: Bettina Hedegaard Sandfær

Vemb F.S.’
SOMMERSKOLE


