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Music

Excursions

Misc.

Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.

Koncert m. Albert Madsen og Per
Larsen.
Fri 15 Jul 2022 18:30 - 8 pm :30
Albert og Per kommer med musiske
fortællinger, hvor de spiller, synger og
fortæller (om) sange, I helt sikkert har
hørt før og gerne må synge med på.
Kom og nyd en dejlig aften i deres
selskab i Restaurant Evald K. på
Musholm Ferie - Sport - Konference.
Free.
Location: Musholm, Ferie - Sport Konference, Musholmvej 100, Korsør.

Guidet tur "På kanten af Aalborg".
Wed 6 Jul 2022 3.20 pm - 4.30 pm
Er du nysgerrig på, hvad der sker i
byens skygger, Har du lyst til at vide
mere om, hvordan du kan lette byrden
for byens udsatte og hjemløse?. Cafe
Parasollen inviterer dig på en
tankevækkende tur i godt selskab.
Price: 100 kr.
Location: Café Parasollen, Boulevarden
19, Aalborg.

Tag på troldejagt på Den Grønne Sti.
Wed 8 Jun 2022 to Sat 1 Oct 2022 4 pm
:00
I anledningen af at Den Grønne Sti i
Otterup får endnu en etape, kan du
komme med på troldejagt i det fri.
Free.
Location: Otterup Byskov, Otterup Mose,
Otterup.

Bæver spejderne (0. 1. kl.).
Wed 6 Jul 2022 5 pm - 6.15 pm
Bæverne lærer spejderfærdigheder og
viden om naturen gennem leg og
praktisk erfaring udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.

Nature
Naturdetektiv for en dag - Gjern.
Mon 27 Jun 2022 to Thur 11 Aug 2022 8
am
Gå på opdagelse i den vilde natur
omkring Troldbjerg og oplev naturen
med alle dine sanser.
Free.
Location: Gjern Bibliotek, Skovvejen 6,
Gjern.
Hedelands Veteranbane - veterantog
på smalle spor i smuk natur.
Sun 24 Jul 2022 10.30 am - 3.30 pm
Danmarks længste smalsporede
veteranjernbane på 5 km. Den smukke
tur passerer forbi de fleste af Hedelands
udflugtsmål, også Rubjerg og
naturlegepladsen. I hele uge 30 afholdes
Spejdernes Lejr med 40.000 deltagere.
Price: Voksne 80 kr tur/retur, børn ½
pris.
Location: Hedelands Veteranbane,
Brandhøjgårdsvej 2, Hedehusene.
Hedelands Veteranbane - veterantog
på smalle spor i smuk natur.
Sun 31 Jul 2022 10.30 am - 3.30 pm
Danmarks længste smalsporede
veteranjernbane på 5 km. Den smukke
tur passerer forbi de fleste af Hedelands
udflugtsmål, også Rubjerg og
naturlegepladsen. I hele uge 30 afholdes
Spejdernes Lejr med 40.000 deltagere i
Hedeland! .
Price: Voksne 80 kr tur/retur, børn ½
pris.
Location: Hedelands Veteranbane,
Brandhøjgårdsvej 2, Hedehusene.
Strandens planter, Sanketur på Thurø
Rev.
Tues 2 Aug 2022 4 pm :00
Sanketur på Thurø Rev. Her vil der være
et kort oplæg om strandens planter og
derefter en fælles sanketur langs kysten.
Vi slutter turen med, fælles, at tilberede
små retter af det vi har fundet. Medbring
egne drikkevarer samt noget at sidde på.
Price: Gratis.
Tilmelding:naturskolen@svendborg.dk.
Location: Parkeringsplads v.
Grastenvej/Flagebakken, Grastenvej
229, Svendborg.

Guidet tur "På kanten af Aalborg".
Wed 13 Jul 2022 3.20 pm - 4.30 pm
Er du nysgerrig på, hvad der sker i
byens skygger, Har du lyst til at vide
mere om, hvordan du kan lette byrden
for byens udsatte og hjemløse?. Cafe
Parasollen inviterer dig på en
tankevækkende tur i godt selskab.
Price: 100 kr.
Location: Café Parasollen, Boulevarden
19, Aalborg.
Guidet tur "På kanten af Aalborg".
Wed 20 Jul 2022 3.20 pm - 4.30 pm
Er du nysgerrig på, hvad der sker i
byens skygger, Har du lyst til at vide
mere om, hvordan du kan lette byrden
for byens udsatte og hjemløse?. Cafe
Parasollen inviterer dig på en
tankevækkende tur i godt selskab.
Price: 100 kr.
Location: Café Parasollen, Boulevarden
19, Aalborg.
Guidet tur "På kanten af Aalborg".
Wed 27 Jul 2022 3.20 pm - 4.30 pm
Er du nysgerrig på, hvad der sker i
byens skygger, Har du lyst til at vide
mere om, hvordan du kan lette byrden
for byens udsatte og hjemløse?. Cafe
Parasollen inviterer dig på en
tankevækkende tur i godt selskab.
Price: 100 kr.
Location: Café Parasollen, Boulevarden
19, Aalborg.
Guidet tur "På kanten af Aalborg".
Wed 3 Aug 2022 3.20 pm - 4.30 pm
Er du nysgerrig på, hvad der sker i
byens skygger, Har du lyst til at vide
mere om, hvordan du kan lette byrden
for byens udsatte og hjemløse?. Cafe
Parasollen inviterer dig på en
tankevækkende tur i godt selskab.
Price: 100 kr.
Location: Café Parasollen, Boulevarden
19, Aalborg.
Guidet tur "På kanten af Aalborg".
Wed 10 Aug 2022 3.20 pm - 4.30 pm
Er du nysgerrig på, hvad der sker i
byens skygger, Har du lyst til at vide
mere om, hvordan du kan lette byrden
for byens udsatte og hjemløse?. Cafe
Parasollen inviterer dig på en
tankevækkende tur i godt selskab.
Price: 100 kr.
Location: Café Parasollen, Boulevarden
19, Aalborg.

Højskole camping uge 27.
Sun 3 Jul 2022 to Fri 8 Jul 2022 8 pm
Højskole camping er arrangeret i
samarbejde med KFUM og KFUK´s
voksenarbejde og byder på en blanding af
foredrag og sang, aftenfortællinger,
vandreture og udflugter. For yderligere
oplysninger skriv til camping@logballe.dk.
Price: 900 kr.
Location: Løgballe Camping, Løgballevej
12, Stouby.
FDF landslejr .
Tues 5 Jul 2022 to Fri 15 Jul 2022 12 am
:00
FDF Ørslev Vordingborg deltager
landslejr på Sletten med andre FDF'er.
Der er stadig mulighed at komme med
hvis du melder dig direkte igennem
forbundet fdf@fdf.dk. Overnatning på
kredsplads skal aftales forud. Deltagelse
er ikke gratis.
Price: 1980 kr.
Location: Det ny Sletten (FDF
Friluftscenter Sletten), Bøgedalsvej 16,
Ry.
Late Night i Nordby.
Wed 6 Jul 2022 18:00 - 10 pm :00
Musik, dans og masser af Fanøstemning!
Kig forbi sommerens Late
Night-arrangementer, der løber af stablen
onsdage i uge 27-31. Butikker og
spisesteder holder åbent fra 18-22 med
masser af lækker mad, gode tilbud og
lokale specialiteter.
Free.
Location: Hovedgaden, Hovedgaden,
Fanø.
Krolf.
Wed 6 Jul 2022 9.30 am - 11 am
Foråret er på trapperne, og dermed
starter vores krolf-hold op igen. Første
spille-dag er onsdag d. 6. april. Der er
køller og bolde til udlån - og vi opfordrer
ALLE der har lyst, til at komme og prøve.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Petanque.
Wed 6 Jul 2022 10 am - 12 am
Kolding KFUM Senioridræt er er forening
for senior der kan være aktive om dagen.
Alle kan deltage og der lægges stor vægt
på det sociale, så der er altid kaffepause.
Der er kugle at spille med, så sørg for
påklædning der passer til vejret.
Free.
Location: Petanque banerne, Peter Tofts
Vej 19, Kolding.
Bueskydning.
Wed 6 Jul 2022 2.20 pm - 3.50 pm
Vi skyder med bue og pile mod en skive.
Det kræver stor koncentration når man
skyder. Man kommer til hallen (hal 2 i
Pulzion) og bliver mødt af en der tager sig
af dig. Du vil blive introduceret for alle så i
ved hvem i er.
Free.

Familiespejder (2-6 år).
Wed 6 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Alle vores aktiviteter foregår udenfor, så
tøj på efter vejret.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Bæverne (0. 1. Klasse).
Wed 6 Jul 2022 5.30 pm - 7 pm
Hos bæverne er vi en flok unge ledere,
som synes at det er sjovt at lege, lære
og snakke med børnene. Vi arbejder
altid på at skabe et godt fællesskab
mellem ledere og spejdere. Hos
bæverne benytter vi masser af
temarammer og bruger vores fantasi.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Seniormøde (8 klasse og op efter).
Wed 6 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Som senior bruger vi meget tid på at
hygge os i hindandens selskab. Vi spiller
brætspil og har det sjovt sammen.
Derudover laver vi også "originale" FDF
aktiviteter som f.eks. bål og kanosejlads.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Troppen (6. 8. klasse).
Wed 6 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Spejderarbejdet skal frem for alt være
sjovt, og de færdigheder, vi øver, skal
give mening.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Motionsgymnastik.
Thur 7 Jul 2022 9 am - 10 am
Har du lyst til at få rørt hele kroppen og
få sved på panden, så er disse timer
noget for dig. En gymnastiktime med højt
humør og dejlig inspirerende musik. Men
pas på, - du bliver hurtig afhængig !!.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Krolfspil for senior.
Thur 7 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
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Roverne - Klan Mammut (18 år og
opefter).
Thur 7 Jul 2022 12 am - 2 pm
I 3. Lyngby har vi en roverklan, der
hedder Klan Mammut. Her bestemmer
og planlægger vi selv alle vores
aktiviteter. Det betyder at klanens
medlemmer selv har stor indflydelse på
årets program.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mikro.
Thur 7 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/mikroer-ioernebjerg-gruppe-0-1-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Mini.
Thur 7 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/minier-i-o
ernebjerg-gruppe-2-3-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Junior.
Thur 7 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/juniorer-ioernebjerg-gruppe-4-6-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Trop.
Thur 7 Jul 2022 6.30 pm - 8.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/trop-i-oern
ebjerg-gruppe-7-9-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Søspejder - Klan.
Thur 7 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Se hjemmeside for de forskellige
gruppers mødedage og tidspunkter. Eller
kontakt os og aftal en prøvegang.
Free.
Location: Aalborg Søspejdere, Det
danske Spejderkorps, Søsportsvej 6,
Aalborg.
Familiespejd.
Sun 10 Jul 2022 12 am - 2 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/familiespe
jd-i-oernebjerg-gruppe.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Seniorne (9. klasse - 17 år).
Sun 10 Jul 2022 1.30 pm - 3.30 pm
Hos seniorspejderne er det primært
spejderne der bestemmer hvad vi skal
lave. Alle er med til både at planlægge
og afholde møder for hinanden.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.

Krolfspil for senior.
Mon 11 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
SUP Introforløb.
Mon 11 Jul 2022 1 pm - 4 pm
Begynderkursusset gennemføres på en
dag og varer 3 timer. Udover introduktion
til det nødvendige udstyr lærer du bla. at
: Transportere dit board
Skadesforebyggende padleteknik. Padle
stående,knælende og liggende.
Price: 500 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.
SUP Yoga.
Mon 11 Jul 2022 4.30 pm - 5.45 pm
SUP boardet er denne aften din
yogamåtte. SUP yoga udfordrer din
balance og koncentration og aktiverer
samtlige muskler i din krop.
Yogaøvelserne vil tilpasses niveau og
kan sagtens udføres uden at falde i
vandet.
Price: 800 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.
FDF er for alle der vil have det sjovt.
Mon 11 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm & 7 pm
- 9 pm
I fdf er vi primært udendørs, og laver
mange former for aktivitet. Det kan være
bål, lege, aktivitetsløb og meget andet.
Hav derfor tøj på til at være ude, og husk
det gode humør! :-).
Free.
Location: FDF Eskilstrup, Poppelvej 1A,
Eskilstrup.
Juniorne (4. 5. klasse).
Mon 11 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hos juniorspejderne har vi et motto der
siger, at du kan meget mere end du selv
tror, og mindst dobbelt så meget som din
mor og far tror.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mixhold voksen.
Mon 11 Jul 2022 7.15 pm - 8.55 pm
Fælles opvarmning hvor alle kan være
med, øvelser og afslutter ofte med kamp.
God stemning og fokus på at der er
plads til alle.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Gratis 60+SUP Intro ( Forløbet kører
over to dage af to timer).
Mon 11 Jul 2022 and Tues 12 Jul 2022
10 am - 12 am
Vi vil i løbet af de fire timer forløbet kører
stille og roligt lære dig : At komme op at
stå på boardet. At padle fremad på den
mindst belastende måde for din skuldre.
Forskellige styretag for at manøvre
boardet.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.

Yoga.
Tues 12 Jul 2022 8.30 am - 9.30 am
Deltagerne på holdene giver udtryk for, at
hele kroppen bliver arbejdet godt
igennem i et roligt tempo, at de kommer
ud i yderstillinger og bliver mere smidige.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Styrke/ryg træning.
Tues 12 Jul 2022 10 am - 11 am
Her styrkes alle kroppens muskler, så
ryggen kan klare hverdagen. Husk måtte
til gulvøvelser.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Let's Dance.
Tues 12 Jul 2022 1 pm - 2 pm
Ved brug af skøn musik til mange
forskellige dansearter, sammen med
enkelte dansetrin kommer forbrændingen
i vejret og kroppen fyldes med energi samtidig med at det er sjovt og nemt at
lære- Alle kan være med - unge som
ældre, mænd og kvinder, hvis bare.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Væbnermøde (5-7 klasse).
Tues 12 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som væbner har vi det sjovt med
hindanden. Vi griner sammen, sejler i
kano, tager på løb og løser sjove
udfordringer. Vi ved aldrig helt hvilket
skørt møde, der er planlagt til os, men vi
ved, at det altid er super sjovt.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Piltemøde (3-4 klasse).
Tues 12 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som Pilt kommer dit barn til at indgå i et
større fælleskab. Vi laver skøre
konkurrencer, leger lege, laver bål, sejler i
kano og hygger os i hindandes selskab.
Der er altid fart over feltet og alle er
velkomne.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Ulvene (2. 3. klasse).
Tues 12 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som ulveunge og spejder laver vi en
masse sjove aktiviteter hver uge. Vi er
ude i alt slags vejr hvor vi tager knivbevis,
snitter, laver bål, pionerer med rafter og
tager en masse andre spændende
mærker til uniformen.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.
Puslinge/Tumlingemøde (0-2 klasse).
Tues 12 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som pusling kommer dit barn til at bruge
meget tid på at lege - både ude og inde.
Vi klæder os ud, rejser til månen i vores
raket og spiser astronautkage. Vi går på
opdagelse i naturen, samler kastanjer,
bygger huler og rister skumfiduser over
bål.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.

Ulve spejderne (2. 3. kl.).
Tues 12 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Ulvene er ude i naturen og arbejder med
indlæring af spejderfærdigheder på en
sjov måde.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Juniorspejderne (4. 5. kl.).
Tues 12 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Juniorerne øver sig i spejderfærdig ved
learning by doing udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Tropsspejder (6. 8. kl.).
Tues 12 Jul 2022 6.32 pm - 8.02 pm
Tropsspejderne arbejder med deres
spejdefærdigheder og udvikler dem. De
tager på spændende ture og løb.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Late Night i Nordby.
Wed 13 Jul 2022 18:00 - 10 pm :00
Musik, dans og masser af
Fanøstemning! Kig forbi sommerens
Late Night-arrangementer, der løber af
stablen onsdage i uge 27-31. Butikker og
spisesteder holder åbent fra 18-22 med
masser af lækker mad, gode tilbud og
lokale specialiteter.
Free.
Location: Hovedgaden, Hovedgaden,
Fanø.
Krolf.
Wed 13 Jul 2022 9.30 am - 11 am
Foråret er på trapperne, og dermed
starter vores krolf-hold op igen. Første
spille-dag er onsdag d. 6. april. Der er
køller og bolde til udlån - og vi opfordrer
ALLE der har lyst, til at komme og prøve.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Petanque.
Wed 13 Jul 2022 10 am - 12 am
Kolding KFUM Senioridræt er er forening
for senior der kan være aktive om
dagen. Alle kan deltage og der lægges
stor vægt på det sociale, så der er altid
kaffepause. Der er kugle at spille med,
så sørg for påklædning der passer til
vejret.
Free.
Location: Petanque banerne, Peter Tofts
Vej 19, Kolding.
Bueskydning.
Wed 13 Jul 2022 2.20 pm - 3.50 pm
Vi skyder med bue og pile mod en skive.
Det kræver stor koncentration når man
skyder. Man kommer til hallen (hal 2 i
Pulzion) og bliver mødt af en der tager
sig af dig. Du vil blive introduceret for
alle så i ved hvem i er.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Bæver spejderne (0. 1. kl.).
Wed 13 Jul 2022 5 pm - 6.15 pm
Bæverne lærer spejderfærdigheder og
viden om naturen gennem leg og
praktisk erfaring udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
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Familiespejder (2-6 år).
Wed 13 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Alle vores aktiviteter foregår udenfor, så
tøj på efter vejret.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Bæverne (0. 1. Klasse).
Wed 13 Jul 2022 5.30 pm - 7 pm
Hos bæverne er vi en flok unge ledere,
som synes at det er sjovt at lege, lære
og snakke med børnene. Vi arbejder
altid på at skabe et godt fællesskab
mellem ledere og spejdere. Hos
bæverne benytter vi masser af
temarammer og bruger vores fantasi.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Seniormøde (8 klasse og op efter).
Wed 13 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Som senior bruger vi meget tid på at
hygge os i hindandens selskab. Vi spiller
brætspil og har det sjovt sammen.
Derudover laver vi også "originale" FDF
aktiviteter som f.eks. bål og kanosejlads.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Troppen (6. 8. klasse).
Wed 13 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Spejderarbejdet skal frem for alt være
sjovt, og de færdigheder, vi øver, skal
give mening.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Motionsgymnastik.
Thur 14 Jul 2022 9 am - 10 am
Har du lyst til at få rørt hele kroppen og
få sved på panden, så er disse timer
noget for dig. En gymnastiktime med højt
humør og dejlig inspirerende musik. Men
pas på, - du bliver hurtig afhængig !!.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Krolfspil for senior.
Thur 14 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Roverne - Klan Mammut (18 år og
opefter).
Thur 14 Jul 2022 12 am - 2 pm
I 3. Lyngby har vi en roverklan, der
hedder Klan Mammut. Her bestemmer
og planlægger vi selv alle vores
aktiviteter. Det betyder at klanens
medlemmer selv har stor indflydelse på
årets program.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.

Drop ind sup.
Thur 14 Jul 2022 4 pm - 5.30 pm
Elsker du vand og natur , er der måske
en SUPer gemt i dig. Du vil i løbet af ca.
90 min blive indført i de basale teknikker
på SUP Board. Du vil blive udfordret på
din balance.
Price: 150 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.

Krolfspil for senior.
Mon 18 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf og
kroket. Praktisk påklædning efter vejret,
gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.

Mikro.
Thur 14 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/mikroer-ioernebjerg-gruppe-0-1-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.

SUP Yoga.
Mon 18 Jul 2022 4.30 pm - 5.45 pm
SUP boardet er denne aften din
yogamåtte. SUP yoga udfordrer din
balance og koncentration og aktiverer
samtlige muskler i din krop.
Yogaøvelserne vil tilpasses niveau og kan
sagtens udføres uden at falde i vandet.
Price: 800 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.

Mini.
Thur 14 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/minier-i-o
ernebjerg-gruppe-2-3-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Junior.
Thur 14 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/juniorer-ioernebjerg-gruppe-4-6-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Trop.
Thur 14 Jul 2022 6.30 pm - 8.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/trop-i-oern
ebjerg-gruppe-7-9-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Søspejder - Klan.
Thur 14 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Se hjemmeside for de forskellige
gruppers mødedage og tidspunkter. Eller
kontakt os og aftal en prøvegang.
Free.
Location: Aalborg Søspejdere, Det
danske Spejderkorps, Søsportsvej 6,
Aalborg.
Familiespejd.
Sun 17 Jul 2022 12 am - 2 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/familiespe
jd-i-oernebjerg-gruppe.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Seniorne (9. klasse - 17 år).
Sun 17 Jul 2022 1.30 pm - 3.30 pm
Hos seniorspejderne er det primært
spejderne der bestemmer hvad vi skal
lave. Alle er med til både at planlægge
og afholde møder for hinanden.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.

FDF er for alle der vil have det sjovt.
Mon 18 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm & 7 pm 9 pm
I fdf er vi primært udendørs, og laver
mange former for aktivitet. Det kan være
bål, lege, aktivitetsløb og meget andet.
Hav derfor tøj på til at være ude, og husk
det gode humør! :-).
Free.
Location: FDF Eskilstrup, Poppelvej 1A,
Eskilstrup.
Juniorne (4. 5. klasse).
Mon 18 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hos juniorspejderne har vi et motto der
siger, at du kan meget mere end du selv
tror, og mindst dobbelt så meget som din
mor og far tror.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.
Mixhold voksen.
Mon 18 Jul 2022 7.15 pm - 8.55 pm
Fælles opvarmning hvor alle kan være
med, øvelser og afslutter ofte med kamp.
God stemning og fokus på at der er plads
til alle.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Yoga.
Tues 19 Jul 2022 8.30 am - 9.30 am
Deltagerne på holdene giver udtryk for, at
hele kroppen bliver arbejdet godt
igennem i et roligt tempo, at de kommer
ud i yderstillinger og bliver mere smidige.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Styrke/ryg træning.
Tues 19 Jul 2022 10 am - 11 am
Her styrkes alle kroppens muskler, så
ryggen kan klare hverdagen. Husk måtte
til gulvøvelser.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Let's Dance.
Tues 19 Jul 2022 1 pm - 2 pm
Ved brug af skøn musik til mange
forskellige dansearter, sammen med
enkelte dansetrin kommer forbrændingen
i vejret og kroppen fyldes med energi samtidig med at det er sjovt og nemt at
lære- Alle kan være med - unge som
ældre, mænd og kvinder, hvis bare.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter

Tofts Vej 21, Kolding.
Puslinge/Tumlingemøde (0-2 klasse).
Tues 19 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som pusling kommer dit barn til at bruge
meget tid på at lege - både ude og inde.
Vi klæder os ud, rejser til månen i vores
raket og spiser astronautkage. Vi går på
opdagelse i naturen, samler kastanjer,
bygger huler og rister skumfiduser over
bål.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Piltemøde (3-4 klasse).
Tues 19 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som Pilt kommer dit barn til at indgå i et
større fælleskab. Vi laver skøre
konkurrencer, leger lege, laver bål, sejler
i kano og hygger os i hindandes selskab.
Der er altid fart over feltet og alle er
velkomne.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Væbnermøde (5-7 klasse).
Tues 19 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som væbner har vi det sjovt med
hindanden. Vi griner sammen, sejler i
kano, tager på løb og løser sjove
udfordringer. Vi ved aldrig helt hvilket
skørt møde, der er planlagt til os, men vi
ved, at det altid er super sjovt.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Ulvene (2. 3. klasse).
Tues 19 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som ulveunge og spejder laver vi en
masse sjove aktiviteter hver uge. Vi er
ude i alt slags vejr hvor vi tager
knivbevis, snitter, laver bål, pionerer med
rafter og tager en masse andre
spændende mærker til uniformen.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Juniorspejderne (4. 5. kl.).
Tues 19 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Juniorerne øver sig i spejderfærdig ved
learning by doing udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Ulve spejderne (2. 3. kl.).
Tues 19 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Ulvene er ude i naturen og arbejder med
indlæring af spejderfærdigheder på en
sjov måde.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Tropsspejder (6. 8. kl.).
Tues 19 Jul 2022 6.32 pm - 8.02 pm
Tropsspejderne arbejder med deres
spejdefærdigheder og udvikler dem. De
tager på spændende ture og løb.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
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Late Night i Nordby.
Wed 20 Jul 2022 18:00 - 10 pm :00
Musik, dans og masser af
Fanøstemning! Kig forbi sommerens
Late Night-arrangementer, der løber af
stablen onsdage i uge 27-31. Butikker og
spisesteder holder åbent fra 18-22 med
masser af lækker mad, gode tilbud og
lokale specialiteter.
Free.
Location: Hovedgaden, Hovedgaden,
Fanø.
Krolf.
Wed 20 Jul 2022 9.30 am - 11 am
Foråret er på trapperne, og dermed
starter vores krolf-hold op igen. Første
spille-dag er onsdag d. 6. april. Der er
køller og bolde til udlån - og vi opfordrer
ALLE der har lyst, til at komme og prøve.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Petanque.
Wed 20 Jul 2022 10 am - 12 am
Kolding KFUM Senioridræt er er forening
for senior der kan være aktive om
dagen. Alle kan deltage og der lægges
stor vægt på det sociale, så der er altid
kaffepause. Der er kugle at spille med,
så sørg for påklædning der passer til
vejret.
Free.
Location: Petanque banerne, Peter Tofts
Vej 19, Kolding.
Bueskydning.
Wed 20 Jul 2022 2.20 pm - 3.50 pm
Vi skyder med bue og pile mod en skive.
Det kræver stor koncentration når man
skyder. Man kommer til hallen (hal 2 i
Pulzion) og bliver mødt af en der tager
sig af dig. Du vil blive introduceret for
alle så i ved hvem i er.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Bæver spejderne (0. 1. kl.).
Wed 20 Jul 2022 5 pm - 6.15 pm
Bæverne lærer spejderfærdigheder og
viden om naturen gennem leg og
praktisk erfaring udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Familiespejder (2-6 år).
Wed 20 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Alle vores aktiviteter foregår udenfor, så
tøj på efter vejret.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Bæverne (0. 1. Klasse).
Wed 20 Jul 2022 5.30 pm - 7 pm
Hos bæverne er vi en flok unge ledere,
som synes at det er sjovt at lege, lære
og snakke med børnene. Vi arbejder
altid på at skabe et godt fællesskab
mellem ledere og spejdere. Hos
bæverne benytter vi masser af
temarammer og bruger vores fantasi.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.

Seniormøde (8 klasse og op efter).
Wed 20 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Som senior bruger vi meget tid på at
hygge os i hindandens selskab. Vi spiller
brætspil og har det sjovt sammen.
Derudover laver vi også "originale" FDF
aktiviteter som f.eks. bål og kanosejlads.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Troppen (6. 8. klasse).
Wed 20 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Spejderarbejdet skal frem for alt være
sjovt, og de færdigheder, vi øver, skal
give mening.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Motionsgymnastik.
Thur 21 Jul 2022 9 am - 10 am
Har du lyst til at få rørt hele kroppen og
få sved på panden, så er disse timer
noget for dig. En gymnastiktime med højt
humør og dejlig inspirerende musik. Men
pas på, - du bliver hurtig afhængig !!.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Krolfspil for senior.
Thur 21 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Roverne - Klan Mammut (18 år og
opefter).
Thur 21 Jul 2022 12 am - 2 pm
I 3. Lyngby har vi en roverklan, der
hedder Klan Mammut. Her bestemmer
og planlægger vi selv alle vores
aktiviteter. Det betyder at klanens
medlemmer selv har stor indflydelse på
årets program.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mini.
Thur 21 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/minier-i-o
ernebjerg-gruppe-2-3-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Mikro.
Thur 21 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/mikroer-ioernebjerg-gruppe-0-1-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.

Junior.
Thur 21 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller at
tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/juniorer-i-o
ernebjerg-gruppe-4-6-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Trop.
Thur 21 Jul 2022 6.30 pm - 8.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller at
tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/trop-i-oern
ebjerg-gruppe-7-9-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Søspejder - Klan.
Thur 21 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Se hjemmeside for de forskellige
gruppers mødedage og tidspunkter. Eller
kontakt os og aftal en prøvegang.
Free.
Location: Aalborg Søspejdere, Det
danske Spejderkorps, Søsportsvej 6,
Aalborg.
De grønne pigespejdere deltager i
Spejdernes Lejr.
Sat 23 Jul 2022 to Sun 31 Jul 2022 kl.
00:00
De grønne pigespejdere, Sct. Clemens
Gruppe i Kastrup, deltager i Spejdernes
Lejr i Hedeland Naturpark med støtte fra
Vordingborg kommune. Her skal 35.000
spejdere fra hele Danmark mødes i
fællesskab om friluftsliv og udfordringer.
Price: For medlemmer.
Location: Vordingborg, Vordingborg,
Vordingborg.
Kom med på Spejdernes Lejr 2022.
Sat 23 Jul 2022 to Sun 31 Jul 2022 9 am
Vil du opleve Nordens største spejderlejr,
når 40.000 børn og unge fra den 23. 31.
juli slår lejr i Hedeland Naturpark? Som
gæst er det gratis at besøge lejren og
man vil kunne deltage i udvalgte
spejderaktiviteter.
Free.
Location: Hedeland, Hedeland,
Hedehusene.
Familiespejd.
Sun 24 Jul 2022 12 am - 2 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller at
tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/familiespej
d-i-oernebjerg-gruppe.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Seniorne (9. klasse - 17 år).
Sun 24 Jul 2022 1.30 pm - 3.30 pm
Hos seniorspejderne er det primært
spejderne der bestemmer hvad vi skal
lave. Alle er med til både at planlægge og
afholde møder for hinanden.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.
Krolfspil for senior.
Mon 25 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf og
kroket. Praktisk påklædning efter vejret,
gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter

Tofts Vej 21, Kolding.
SUP Yoga.
Mon 25 Jul 2022 4.30 pm - 5.45 pm
SUP boardet er denne aften din
yogamåtte. SUP yoga udfordrer din
balance og koncentration og aktiverer
samtlige muskler i din krop.
Yogaøvelserne vil tilpasses niveau og
kan sagtens udføres uden at falde i
vandet.
Price: 800 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.
FDF er for alle der vil have det sjovt.
Mon 25 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm & 7 pm
- 9 pm
I fdf er vi primært udendørs, og laver
mange former for aktivitet. Det kan være
bål, lege, aktivitetsløb og meget andet.
Hav derfor tøj på til at være ude, og husk
det gode humør! :-).
Free.
Location: FDF Eskilstrup, Poppelvej 1A,
Eskilstrup.
Juniorne (4. 5. klasse).
Mon 25 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hos juniorspejderne har vi et motto der
siger, at du kan meget mere end du selv
tror, og mindst dobbelt så meget som din
mor og far tror.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mixhold voksen.
Mon 25 Jul 2022 7.15 pm - 8.55 pm
Fælles opvarmning hvor alle kan være
med, øvelser og afslutter ofte med kamp.
God stemning og fokus på at der er
plads til alle.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Bueskydning.
Tues 26 Jul 2022 16.00 - 7.00 pm
Kom og prøv bueskydning. Gratis
prøvetime.
Free.
Location: Nakskov, Nakskov, Nakskov.
Yoga.
Tues 26 Jul 2022 8.30 am - 9.30 am
Deltagerne på holdene giver udtryk for,
at hele kroppen bliver arbejdet godt
igennem i et roligt tempo, at de kommer
ud i yderstillinger og bliver mere smidige.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Styrke/ryg træning.
Tues 26 Jul 2022 10 am - 11 am
Her styrkes alle kroppens muskler, så
ryggen kan klare hverdagen. Husk måtte
til gulvøvelser.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Let's Dance.
Tues 26 Jul 2022 1 pm - 2 pm
Ved brug af skøn musik til mange
forskellige dansearter, sammen med
enkelte dansetrin kommer
forbrændingen i vejret og kroppen fyldes
med energi - samtidig med at det er sjovt
og nemt at lære- Alle kan være med unge som ældre, mænd og kvinder, hvis
bare.
Free.
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Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Ulvene (2. 3. klasse).
Tues 26 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som ulveunge og spejder laver vi en
masse sjove aktiviteter hver uge. Vi er
ude i alt slags vejr hvor vi tager
knivbevis, snitter, laver bål, pionerer med
rafter og tager en masse andre
spændende mærker til uniformen.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Væbnermøde (5-7 klasse).
Tues 26 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som væbner har vi det sjovt med
hindanden. Vi griner sammen, sejler i
kano, tager på løb og løser sjove
udfordringer. Vi ved aldrig helt hvilket
skørt møde, der er planlagt til os, men vi
ved, at det altid er super sjovt.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Piltemøde (3-4 klasse).
Tues 26 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som Pilt kommer dit barn til at indgå i et
større fælleskab. Vi laver skøre
konkurrencer, leger lege, laver bål, sejler
i kano og hygger os i hindandes selskab.
Der er altid fart over feltet og alle er
velkomne.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Puslinge/Tumlingemøde (0-2 klasse).
Tues 26 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Som pusling kommer dit barn til at bruge
meget tid på at lege - både ude og inde.
Vi klæder os ud, rejser til månen i vores
raket og spiser astronautkage. Vi går på
opdagelse i naturen, samler kastanjer,
bygger huler og rister skumfiduser over
bål.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Ulve spejderne (2. 3. kl.).
Tues 26 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Ulvene er ude i naturen og arbejder med
indlæring af spejderfærdigheder på en
sjov måde.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Juniorspejderne (4. 5. kl.).
Tues 26 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Juniorerne øver sig i spejderfærdig ved
learning by doing udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Tropsspejder (6. 8. kl.).
Tues 26 Jul 2022 6.32 pm - 8.02 pm
Tropsspejderne arbejder med deres
spejdefærdigheder og udvikler dem. De
tager på spændende ture og løb.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.

Late Night i Nordby.
Wed 27 Jul 2022 18:00 - 10 pm :00
Musik, dans og masser af
Fanøstemning! Kig forbi sommerens
Late Night-arrangementer, der løber af
stablen onsdage i uge 27-31. Butikker og
spisesteder holder åbent fra 18-22 med
masser af lækker mad, gode tilbud og
lokale specialiteter.
Free.
Location: Hovedgaden, Hovedgaden,
Fanø.
Krolf.
Wed 27 Jul 2022 9.30 am - 11 am
Foråret er på trapperne, og dermed
starter vores krolf-hold op igen. Første
spille-dag er onsdag d. 6. april. Der er
køller og bolde til udlån - og vi opfordrer
ALLE der har lyst, til at komme og prøve.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Petanque.
Wed 27 Jul 2022 10 am - 12 am
Kolding KFUM Senioridræt er er forening
for senior der kan være aktive om
dagen. Alle kan deltage og der lægges
stor vægt på det sociale, så der er altid
kaffepause. Der er kugle at spille med,
så sørg for påklædning der passer til
vejret.
Free.
Location: Petanque banerne, Peter Tofts
Vej 19, Kolding.
Bueskydning.
Wed 27 Jul 2022 2.20 pm - 3.50 pm
Vi skyder med bue og pile mod en skive.
Det kræver stor koncentration når man
skyder. Man kommer til hallen (hal 2 i
Pulzion) og bliver mødt af en der tager
sig af dig. Du vil blive introduceret for
alle så i ved hvem i er.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Bæver spejderne (0. 1. kl.).
Wed 27 Jul 2022 5 pm - 6.15 pm
Bæverne lærer spejderfærdigheder og
viden om naturen gennem leg og
praktisk erfaring udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Familiespejder (2-6 år).
Wed 27 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Alle vores aktiviteter foregår udenfor, så
tøj på efter vejret.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Bæverne (0. 1. Klasse).
Wed 27 Jul 2022 5.30 pm - 7 pm
Hos bæverne er vi en flok unge ledere,
som synes at det er sjovt at lege, lære
og snakke med børnene. Vi arbejder
altid på at skabe et godt fællesskab
mellem ledere og spejdere. Hos
bæverne benytter vi masser af
temarammer og bruger vores fantasi.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.

Seniormøde (8 klasse og op efter).
Wed 27 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Som senior bruger vi meget tid på at
hygge os i hindandens selskab. Vi spiller
brætspil og har det sjovt sammen.
Derudover laver vi også "originale" FDF
aktiviteter som f.eks. bål og kanosejlads.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.

Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.

Troppen (6. 8. klasse).
Wed 27 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Spejderarbejdet skal frem for alt være
sjovt, og de færdigheder, vi øver, skal
give mening.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.

Trop.
Thur 28 Jul 2022 6.30 pm - 8.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/trop-i-oern
ebjerg-gruppe-7-9-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.

Sjov fodbold-Camp i Ringparken (1. til
8. klasse).
Wed 27 Jul 2022 and Thur 28 Jul 2022 10
am - 1 pm begge dage
Det Rullende Idrætsbibliotek og KFUM´s
Boldklub Roskilde inviterer dig til at
deltage i to dage med træning, øvelser og
fodboldkampe i forskellige aldersgrupper.
Free.
Location: Ringparkens Beboerhus, Sdr.
Ringvej 51 C, Roskilde.
Motionsgymnastik.
Thur 28 Jul 2022 9 am - 10 am
Har du lyst til at få rørt hele kroppen og få
sved på panden, så er disse timer noget
for dig. En gymnastiktime med højt humør
og dejlig inspirerende musik. Men pas på,
- du bliver hurtig afhængig !!.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Krolfspil for senior.
Thur 28 Jul 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf og
kroket. Praktisk påklædning efter vejret,
gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Roverne - Klan Mammut (18 år og
opefter).
Thur 28 Jul 2022 12 am - 2 pm
I 3. Lyngby har vi en roverklan, der
hedder Klan Mammut. Her bestemmer og
planlægger vi selv alle vores aktiviteter.
Det betyder at klanens medlemmer selv
har stor indflydelse på årets program.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.
Mini.
Thur 28 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller at
tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/minier-i-oer
nebjerg-gruppe-2-3-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Mikro.
Thur 28 Jul 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller at
tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/mikroer-i-o
ernebjerg-gruppe-0-1-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,

Junior.
Thur 28 Jul 2022 6 pm - 8 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/juniorer-ioernebjerg-gruppe-4-6-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.

Søspejder - Klan.
Thur 28 Jul 2022 7 pm - 9 pm
Se hjemmeside for de forskellige
gruppers mødedage og tidspunkter. Eller
kontakt os og aftal en prøvegang.
Free.
Location: Aalborg Søspejdere, Det
danske Spejderkorps, Søsportsvej 6,
Aalborg.
Drop ind sup.
Sun 31 Jul 2022 10 am - 11.30 am
Elsker du vand og natur , er der måske
en SUPer gemt i dig. Du vil i løbet af ca.
90 min blive indført i de basale teknikker
på SUP Board. Du vil blive udfordret på
din balance.
Price: 150 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.
Familiespejd.
Sun 31 Jul 2022 12 am - 2 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/familiespe
jd-i-oernebjerg-gruppe.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Seniorne (9. klasse - 17 år).
Sun 31 Jul 2022 1.30 pm - 3.30 pm
Hos seniorspejderne er det primært
spejderne der bestemmer hvad vi skal
lave. Alle er med til både at planlægge
og afholde møder for hinanden.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Krolfspil for senior.
Mon 1 Aug 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
SUP Yoga.
Mon 1 Aug 2022 4.30 pm - 5.45 pm
SUP boardet er denne aften din
yogamåtte. SUP yoga udfordrer din
balance og koncentration og aktiverer
samtlige muskler i din krop.
Yogaøvelserne vil tilpasses niveau og
kan sagtens udføres uden at falde i
vandet.
Price: 800 kr.
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Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej
120, Viborg.
FDF er for alle der vil have det sjovt.
Mon 1 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm & 7 pm
- 9 pm
I fdf er vi primært udendørs, og laver
mange former for aktivitet. Det kan være
bål, lege, aktivitetsløb og meget andet.
Hav derfor tøj på til at være ude, og husk
det gode humør! :-).
Free.
Location: FDF Eskilstrup, Poppelvej 1A,
Eskilstrup.
Juniorne (4. 5. klasse).
Mon 1 Aug 2022 6 pm - 8 pm
Hos juniorspejderne har vi et motto der
siger, at du kan meget mere end du selv
tror, og mindst dobbelt så meget som din
mor og far tror.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mixhold voksen.
Mon 1 Aug 2022 7.15 pm - 8.55 pm
Fælles opvarmning hvor alle kan være
med, øvelser og afslutter ofte med kamp.
God stemning og fokus på at der er
plads til alle.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Technica Academy i Aalborg KFUM i
uge 31 2022.
Mon 1 Aug 2022 to Fri 5 Aug 2022 9 am
- 3 pm
Technica Academy er for børn og unge
født i årgang 2007 - 2017. Velkommen til
en spændende fodbolduge, der i år løber
af stablen i uge 31. (1. 5. august).
Price: 1145 kr.
Location: Aalborg KFUM's Klubhus,
Under Lien 60, Aalborg.
Yoga.
Tues 2 Aug 2022 8.30 am - 9.30 am
Deltagerne på holdene giver udtryk for,
at hele kroppen bliver arbejdet godt
igennem i et roligt tempo, at de kommer
ud i yderstillinger og bliver mere smidige.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Styrke/ryg træning.
Tues 2 Aug 2022 10 am - 11 am
Her styrkes alle kroppens muskler, så
ryggen kan klare hverdagen. Husk måtte
til gulvøvelser.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Let's Dance.
Tues 2 Aug 2022 1 pm - 2 pm
Ved brug af skøn musik til mange
forskellige dansearter, sammen med
enkelte dansetrin kommer
forbrændingen i vejret og kroppen fyldes
med energi - samtidig med at det er sjovt
og nemt at lære- Alle kan være med unge som ældre, mænd og kvinder, hvis
bare.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.

Puslinge/Tumlingemøde (0-2 klasse).
Tues 2 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som pusling kommer dit barn til at bruge
meget tid på at lege - både ude og inde.
Vi klæder os ud, rejser til månen i vores
raket og spiser astronautkage. Vi går på
opdagelse i naturen, samler kastanjer,
bygger huler og rister skumfiduser over
bål.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Ulvene (2. 3. klasse).
Tues 2 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som ulveunge og spejder laver vi en
masse sjove aktiviteter hver uge. Vi er
ude i alt slags vejr hvor vi tager
knivbevis, snitter, laver bål, pionerer med
rafter og tager en masse andre
spændende mærker til uniformen.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Væbnermøde (5-7 klasse).
Tues 2 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som væbner har vi det sjovt med
hindanden. Vi griner sammen, sejler i
kano, tager på løb og løser sjove
udfordringer. Vi ved aldrig helt hvilket
skørt møde, der er planlagt til os, men vi
ved, at det altid er super sjovt.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Piltemøde (3-4 klasse).
Tues 2 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som Pilt kommer dit barn til at indgå i et
større fælleskab. Vi laver skøre
konkurrencer, leger lege, laver bål, sejler
i kano og hygger os i hindandes selskab.
Der er altid fart over feltet og alle er
velkomne.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Ulve spejderne (2. 3. kl.).
Tues 2 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Ulvene er ude i naturen og arbejder med
indlæring af spejderfærdigheder på en
sjov måde.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Juniorspejderne (4. 5. kl.).
Tues 2 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Juniorerne øver sig i spejderfærdig ved
learning by doing udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Tropsspejder (6. 8. kl.).
Tues 2 Aug 2022 6.32 pm - 8.02 pm
Tropsspejderne arbejder med deres
spejdefærdigheder og udvikler dem. De
tager på spændende ture og løb.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.

Late Night i Nordby.
Wed 3 Aug 2022 18:00 - 10 pm :00
Musik, dans og masser af Fanøstemning!
Kig forbi sommerens Late
Night-arrangementer, der løber af stablen
onsdage i uge 27-31. Butikker og
spisesteder holder åbent fra 18-22 med
masser af lækker mad, gode tilbud og
lokale specialiteter.
Free.
Location: Hovedgaden, Hovedgaden,
Fanø.
Krolf.
Wed 3 Aug 2022 9.30 am - 11 am
Foråret er på trapperne, og dermed
starter vores krolf-hold op igen. Første
spille-dag er onsdag d. 6. april. Der er
køller og bolde til udlån - og vi opfordrer
ALLE der har lyst, til at komme og prøve.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Petanque.
Wed 3 Aug 2022 10 am - 12 am
Kolding KFUM Senioridræt er er forening
for senior der kan være aktive om dagen.
Alle kan deltage og der lægges stor vægt
på det sociale, så der er altid kaffepause.
Der er kugle at spille med, så sørg for
påklædning der passer til vejret.
Free.
Location: Petanque banerne, Peter Tofts
Vej 19, Kolding.
Bueskydning.
Wed 3 Aug 2022 2.20 pm - 3.50 pm
Vi skyder med bue og pile mod en skive.
Det kræver stor koncentration når man
skyder. Man kommer til hallen (hal 2 i
Pulzion) og bliver mødt af en der tager sig
af dig. Du vil blive introduceret for alle så i
ved hvem i er.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Bæver spejderne (0. 1. kl.).
Wed 3 Aug 2022 5 pm - 6.15 pm
Bæverne lærer spejderfærdigheder og
viden om naturen gennem leg og praktisk
erfaring udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Familiespejder (2-6 år).
Wed 3 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Alle vores aktiviteter foregår udenfor, så
tøj på efter vejret.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Bæverne (0. 1. Klasse).
Wed 3 Aug 2022 5.30 pm - 7 pm
Hos bæverne er vi en flok unge ledere,
som synes at det er sjovt at lege, lære og
snakke med børnene. Vi arbejder altid på
at skabe et godt fællesskab mellem
ledere og spejdere. Hos bæverne
benytter vi masser af temarammer og
bruger vores fantasi.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.

Seniormøde (8 klasse og op efter).
Wed 3 Aug 2022 6 pm - 8 pm
Som senior bruger vi meget tid på at
hygge os i hindandens selskab. Vi spiller
brætspil og har det sjovt sammen.
Derudover laver vi også "originale" FDF
aktiviteter som f.eks. bål og kanosejlads.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Troppen (6. 8. klasse).
Wed 3 Aug 2022 7 pm - 9 pm
Spejderarbejdet skal frem for alt være
sjovt, og de færdigheder, vi øver, skal
give mening.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Motionsgymnastik.
Thur 4 Aug 2022 9 am - 10 am
Har du lyst til at få rørt hele kroppen og
få sved på panden, så er disse timer
noget for dig. En gymnastiktime med højt
humør og dejlig inspirerende musik. Men
pas på, - du bliver hurtig afhængig !!.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Krolfspil for senior.
Thur 4 Aug 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Roverne - Klan Mammut (18 år og
opefter).
Thur 4 Aug 2022 12 am - 2 pm
I 3. Lyngby har vi en roverklan, der
hedder Klan Mammut. Her bestemmer
og planlægger vi selv alle vores
aktiviteter. Det betyder at klanens
medlemmer selv har stor indflydelse på
årets program.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mikro.
Thur 4 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/mikroer-ioernebjerg-gruppe-0-1-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Mini.
Thur 4 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/minier-i-o
ernebjerg-gruppe-2-3-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.

KultuNaut

Den elektroniske kulturguide

Junior.
Thur 4 Aug 2022 6 pm - 8 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/juniorer-ioernebjerg-gruppe-4-6-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Trop.
Thur 4 Aug 2022 6.30 pm - 8.30 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/trop-i-oern
ebjerg-gruppe-7-9-klasse.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Søspejder - Klan.
Thur 4 Aug 2022 7 pm - 9 pm
Se hjemmeside for de forskellige
gruppers mødedage og tidspunkter. Eller
kontakt os og aftal en prøvegang.
Free.
Location: Aalborg Søspejdere, Det
danske Spejderkorps, Søsportsvej 6,
Aalborg.
Fodboldkamp Herre-DS 2022-23 Pulje
1 - KFUM Roskilde mod Holbæk B&I.
Sat 6 Aug 2022 1.30 pm
Location: Lillevang Idrætscenter,
Snebærvej 16, Vindinge, Roskilde.
Familiespejd.
Sun 7 Aug 2022 12 am - 2 pm
Hvis du ønsker et par prøvegange eller
at tilmelde dit barn så se mere her:
https://www.vejlespejderne.dk/familiespe
jd-i-oernebjerg-gruppe.
Free.
Location: Ørnebjerg Spejdergruppe,
Ekkodalen 1-2, Vejle Øst.
Seniorne (9. klasse - 17 år).
Sun 7 Aug 2022 1.30 pm - 3.30 pm
Hos seniorspejderne er det primært
spejderne der bestemmer hvad vi skal
lave. Alle er med til både at planlægge
og afholde møder for hinanden.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Fodboldkamp Herre-DS 2022-23 Pulje
2 - Næstved I.F. mod KFUM.
Sun 7 Aug 2022 3.15 pm
Location: Næstved IF - Fodbold,
Rolighedsvej 25, Næstved.
Krolfspil for senior.
Mon 8 Aug 2022 9.30 am - 11.30 am
Krolf er et rigtig hyggelig spil, hvor alle
kan deltage. Det er en blanding af golf
og kroket. Praktisk påklædning efter
vejret, gerne kraftige sko eller i regnvejr
gummistøvler.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
SUP Yoga.
Mon 8 Aug 2022 4.30 pm - 5.45 pm
SUP boardet er denne aften din
yogamåtte. SUP yoga udfordrer din
balance og koncentration og aktiverer
samtlige muskler i din krop.
Yogaøvelserne vil tilpasses niveau og
kan sagtens udføres uden at falde i
vandet.
Price: 800 kr.
Location: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej

120, Viborg.
FDF er for alle der vil have det sjovt.
Mon 8 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm & 7 pm
- 9 pm
I fdf er vi primært udendørs, og laver
mange former for aktivitet. Det kan være
bål, lege, aktivitetsløb og meget andet.
Hav derfor tøj på til at være ude, og husk
det gode humør! :-).
Free.
Location: FDF Eskilstrup, Poppelvej 1A,
Eskilstrup.
Juniorne (4. 5. klasse).
Mon 8 Aug 2022 6 pm - 8 pm
Hos juniorspejderne har vi et motto der
siger, at du kan meget mere end du selv
tror, og mindst dobbelt så meget som din
mor og far tror.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen,
Christian X's Alle 106A, Kongens
Lyngby.
Mixhold voksen.
Mon 8 Aug 2022 7.15 pm - 8.55 pm
Fælles opvarmning hvor alle kan være
med, øvelser og afslutter ofte med kamp.
God stemning og fokus på at der er
plads til alle.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Yoga.
Tues 9 Aug 2022 8.30 am - 9.30 am
Deltagerne på holdene giver udtryk for,
at hele kroppen bliver arbejdet godt
igennem i et roligt tempo, at de kommer
ud i yderstillinger og bliver mere smidige.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Styrke/ryg træning.
Tues 9 Aug 2022 10 am - 11 am
Her styrkes alle kroppens muskler, så
ryggen kan klare hverdagen. Husk måtte
til gulvøvelser.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Let's Dance.
Tues 9 Aug 2022 1 pm - 2 pm
Ved brug af skøn musik til mange
forskellige dansearter, sammen med
enkelte dansetrin kommer
forbrændingen i vejret og kroppen fyldes
med energi - samtidig med at det er sjovt
og nemt at lære- Alle kan være med unge som ældre, mænd og kvinder, hvis
bare.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Piltemøde (3-4 klasse).
Tues 9 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som Pilt kommer dit barn til at indgå i et
større fælleskab. Vi laver skøre
konkurrencer, leger lege, laver bål, sejler
i kano og hygger os i hindandes selskab.
Der er altid fart over feltet og alle er
velkomne.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.

Ulvene (2. 3. klasse).
Tues 9 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som ulveunge og spejder laver vi en
masse sjove aktiviteter hver uge. Vi er
ude i alt slags vejr hvor vi tager knivbevis,
snitter, laver bål, pionerer med rafter og
tager en masse andre spændende
mærker til uniformen.
Free.
Location: Spejderhuset Isflagen, Christian
X's Alle 106A, Kongens Lyngby.
Væbnermøde (5-7 klasse).
Tues 9 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som væbner har vi det sjovt med
hindanden. Vi griner sammen, sejler i
kano, tager på løb og løser sjove
udfordringer. Vi ved aldrig helt hvilket
skørt møde, der er planlagt til os, men vi
ved, at det altid er super sjovt.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Puslinge/Tumlingemøde (0-2 klasse).
Tues 9 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Som pusling kommer dit barn til at bruge
meget tid på at lege - både ude og inde.
Vi klæder os ud, rejser til månen i vores
raket og spiser astronautkage. Vi går på
opdagelse i naturen, samler kastanjer,
bygger huler og rister skumfiduser over
bål.
Free.
Location: P-Pladsen ved
Skovbørnehaven Skovtrolden, Østre Alle
95, Nykøbing F.
Ulve spejderne (2. 3. kl.).
Tues 9 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Ulvene er ude i naturen og arbejder med
indlæring af spejderfærdigheder på en
sjov måde.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Juniorspejderne (4. 5. kl.).
Tues 9 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Juniorerne øver sig i spejderfærdig ved
learning by doing udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Tropsspejder (6. 8. kl.).
Tues 9 Aug 2022 6.32 pm - 8.02 pm
Tropsspejderne arbejder med deres
spejdefærdigheder og udvikler dem. De
tager på spændende ture og løb.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Krolf.
Wed 10 Aug 2022 9.30 am - 11 am
Foråret er på trapperne, og dermed
starter vores krolf-hold op igen. Første
spille-dag er onsdag d. 6. april. Der er
køller og bolde til udlån - og vi opfordrer
ALLE der har lyst, til at komme og prøve.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne), Peter
Tofts Vej 21, Kolding.
Petanque.
Wed 10 Aug 2022 10 am - 12 am
Kolding KFUM Senioridræt er er forening
for senior der kan være aktive om dagen.
Alle kan deltage og der lægges stor vægt
på det sociale, så der er altid kaffepause.
Der er kugle at spille med, så sørg for
påklædning der passer til vejret.
Free.

Location: Petanque banerne, Peter Tofts
Vej 19, Kolding.
Bueskydning.
Wed 10 Aug 2022 2.20 pm - 3.50 pm
Vi skyder med bue og pile mod en skive.
Det kræver stor koncentration når man
skyder. Man kommer til hallen (hal 2 i
Pulzion) og bliver mødt af en der tager
sig af dig. Du vil blive introduceret for
alle så i ved hvem i er.
Free.
Location: Pulzion (KFUM Hallerne),
Peter Tofts Vej 21, Kolding.
Bæver spejderne (0. 1. kl.).
Wed 10 Aug 2022 5 pm - 6.15 pm
Bæverne lærer spejderfærdigheder og
viden om naturen gennem leg og
praktisk erfaring udendørs.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.
Familiespejder (2-6 år).
Wed 10 Aug 2022 5 pm - 6.30 pm
Alle vores aktiviteter foregår udenfor, så
tøj på efter vejret.
Free.
Location: Hørhytten, Mølledamsvej 4,
Tommerup.

