
For elever fra 2. til 8. klasse 
2 hold, maks. 8 elever pr. hold. 

 
I samarbejde med billedkunstner og galleriejer John 
Bonnesen Wolff tilbyder Ungdomsskolen et spæn-
dende og kreativt forløb på 4 dage, med efterfølgen-
de fernisering.  
Undervisningen vil finde sted i Klintebjerg Galleri  
(Klintebjergvej 150, Otterup) i perioden:  
mandag d. 3. juli til torsdag d. 6.  juli (uge 27) 

Adressen er Klintebjergvej 150, Otterup 
Hold 1. kl. 09.30 til 12.00. fra 2. til 5. klasse 
Hold 2. kl. 13.00 til 15.30 fra 6. til 8. klasse 
Fernisering lørdag d. 8. juli kl. 11.00 til 15.00 

 

For elever fra 4. til 7. klasse 
Max 30 deltagere pr. dag og du kan kun deltage en af dage-
ne. 
 

Er du til fart og spænding, beskidte fingre og lyden af en kælen 
motor, som bare drøner af sted? Så har du nu en enestående 
chance for at komme på gokartbanen og få en aften med fuld 
fart over feltet. 
 
Gokart 1: mandag d. 26 juni (uge 26) 

Gokart 2: torsdag d. 3. august (uge 31) 

Gokart 3: mandag d. 7. august (uge 32) 

Alle dage kl. 17.00-20.30 
Adresse: Gokartbanen, Ejlbyvej 94  
5471 Søndersø 
HUSK: Praktisk tøj og fodtøj, og evt. penge til sodavand og 
grillpølser. 
Ps. Forældre/familie er velkomne! 

 
 

 

 
 

  

For elever fra 4. til 8. klasse 
Max 16 deltagere 
onsdag d. 19. juli til fredag d. 21. juli  (uge 29) 
Tidspunkt: 09.00-14.30 (fredag dog kun til kl. 14.00) 

 

Du melder dig til et 3-dages arrangement fyldt 
med sjov, spændende og udfordrende ude-
aktiviteter. 
Onsdag går turen bl.a.. til ”Funky Monkey Park” 
i Odense – en kilometervis lang tur med udfor-
drende klatrebaner i træerne, fordelt på forskel-
lige højder. 
Torsdag vil der være KONKURRENCERNER,  
en masse spil og boldspil. Det hele foregår 
udendørs. 
Fredag slutter vi af med grill, mad og hygge. 

HUSK: Tøj og sko til vind og vejr og ikke mindst til at 
kunne røre sig i! 
Madpakke – bortset fra fredag, hvor vi griller. 

Holdledere: Mette Korkendrup og Murtaza (Musse) 

Adressen er Ullerupvænget 1, 5471 Søndersø 

 
 

 
 
 
Elsker du vand og natur er kajak lige noget for dig. 
Du skal være fyldt 12 år og kunne svømme. 
Der er to hold med plads til 10 deltagere på hvert hold. 
Medbring selv mad og drikke samt gerne våddragt og 
badesko. Alternativt kan man bruge løbe tøj / badetøj. 
Glæd dig til to fantastiske dage ved vandet. 
Hvor: Bogense Ro & Kajakklub, Østre Havnevej 41, 
Bogense 
 
Hold 1: tirs. d. 4. og ons. d. 5. juli (uge 27) 
Hold 2: ons. d. 26. og tors. d. 27. juli (uge 30) 
 
Alle dage er fra 9.00 – 15.00. Husk mad og drikke  

 

 
For elever fra 2. til 8. klassetrin 
Max. antal pr. hold: 20 
 
Kom og besøg en ride klub, klap hesten, snus til  
ridning og pasning af heste. Der bliver mulighed for selv at 
ride, samt se de lidt mere rutinerede ryttere ride. 
Medbring gummistøvler, cykelhjelm og madpakke. 
 
Hold 1: mandag d. 3. og tirsdag d. 4. juli (uge 27) 
Hold 2: onsdag d. 9. og torsdag d. 10. august (uge 32) 
 

Tidspunkt alle dage: kl. 10.00-13.00   
Bogø Ridecenter     
Bogøvej 21, 5450 Otterup 

 
GOD SOMMERFERIE  

For elever fra 5. til 8. klassetrin 
 
Lørdag d. 12. aug.  kl 10.00 til søndag 13.aug. kl. 10.00 
 
”året er 2117 og det er 100 år siden, at en atomkrig gjorde 
jorden ubeboeligt. Ude i rummet.. (mere info på hjemmesiden) 

 
Husk at opgive din mailadresse, da du vil få tilsendt en 
checkliste med det du skal medbringe. 
 
Adresse: Klubben, Ullerupvænget 1, Søndersø 



  
Nordfyns Klub og Ungdomsskole 

5471  Søndersø 
www.ungpaanordfyn.dk 

 
ungdomsskolen@nordfynskommune.dk 

 

          
 
 
 
 

 
For elever fra  5. til  8. klassetrin. 
Max antal: 15 
 
Få grundlæggende kendskab til riffelskydning på  
15-meter bane 
Få instruktion i 50-meterbaneskydning. 
Afslutning med faldmålsskydning på 10 m. luftbane. 
 
Vi afslutter med grillmad + saft/frugt/salat, så glem bare 
madpakken den dag!  
 
Adressen er Aggershusvej 4, 5450 Otterup. 
Dato: torsdag d. 6. juli   (uge 27) 

Kl. 16.30 - 19.30 

 

Sommerferie 
aktiviteter  

2017 

 

For elever fra 4. klasse 
Max. 35 deltagere 
Kom og spil teater  i en hel uge. Vi spiller Mulan 
og bruger ugen på at øve teater, lege sjove dra-
malege og danse og synge en hel masse.  
Afslutter med forestilling fredag 

 
Mandag d. 3. juli til torsdag d. 6. juli: 10.00 
– 16.00 (uge 27) 
Fredag d. 7. juli: 12.00 til 18.00  
Sted: Søndersøskolen, Nordmarksvej 2, Søndersø 

 
Husk madpakken! 

       

Elektronisk tilmelding på Ungdomsskolens 
hjemmeside fra tirsdag d. 6. juni kl. 8.00 
til søndag den 11. juni. 

 
www.ungpaanordfyn.dk 

 
Eleven oprettes som bruger, (UNI-login eller 
cpr.nr.) og kan derefter tilmeldes hold. (Husk 
max 2 hold pr elev). 
Er et hold fyldt, vil det være muligt at tilmelde 
eleven til venteliste. 
 
Er der spørgsmål i forhold til tilmelding kan 
der tirsdag den 6. juni ringes på tlf.: 64828652 
eller 64828428 
i tidsrummet: 09.00 til 12.00  
eller mail til: 
ungdomsskolen@nordfynskommune.dk 
 
Under hver aktivitet er beskrevet, hvilke klassetrin, 
der kan deltage.  
Det er nuværende klassetrin, der gælder. 
Da aktiviteterne har begrænsede pladser, sker til-
melding efter først-til-mølle-princippet! 

 

 

 

 

For elever fra 3. til 8. klassetrin 
Max antal: 12 
Tirsdag d. 8. aug. og onsdag d. 9. aug. fra  16.00 til 20.00  
(uge 32) 

 
Vi laver en musik-workshop og her er plads til alle, uanset om du 
er øvet, kan lidt, eller bare har lyst til at prøve. Vi slutter af med 
at optræde med et nummer eller to på skaterbanen i Søndersø. 
 
Adressen er Klubben, Ullerupvænget 1, Søndersø 
 


