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Fodboldskole i Hvalsø IF 
Sommerens fodboldskole i uge 27 (5. til 9. juli) i Hvalsø.
Ønsker du at give dit barn en lærerig og uforglemmelig 
oplevelse samt muligheden for at blive trænet af tidlige-
re professionelle fodboldspillere?
Bemærk venligst at skulle skolen mod forventning blive 
afl yst grundet COVID19 restriktioner vil hele billetprisen 
blive refunderet. En skole med masser af plads til sjov og 
hygge og hvor alle niveauer, positioner og køn i alderen 
7-14 år (dispensation kan gives) er meget velkomne.

Alder:  7-14 år
Sted / Adresse:  Hvalsø IF, Møllebjergvej, Hvalsø
Dato:  uge 27
Tidspunkt:  10-15
Deltagerantal:  150
Pris:  999
Arrangør:  PRO Fodboldskole i samarbejde med Hvalsø IF Fodbold
Tilmelding:    Bestil billet på pd.onlinebooq.dk 
Kontaktinfo: www.profodboldskole.dk

blive refunderet. En skole med masser af plads til sjov og 

Bliv racerkører for en dag 
(begynder)
Vi starter dagen med at kigge på fjernstyrede biler. Der-
efter vil du være med til træningskørsel med fjernstyre-
de biler efterfulgt af en opvisning fra klubbens kørere. 
Vi evaluerer træningskørslen og kører derefter løb. Efter 
løbet kårer vi vinderen.
Forældre må gerne blive og kigge og efter afslutning 
kan de også prøve. Med deltagelsen hører 1 måneds gra-
tis medlemskab (kan f.eks. bruges i sommerferien)

Alder:  7-18 år
Sted / Adresse:  Industrivej 12 - 4340 Tølløse (DLG bygningen)
Dato:  24 juli.
Tidspunkt:  9-15
Deltagerantal:  24 deltagere 
Pris:  75 kr (pr dag) dækker forplejning (sandwich, sodavand og is)
Arrangør:  Midtsjællands Mini Racing Club (MMRC)
Leder / Kontaktinfo:  Jørn Poulsen mmrc@mmrc.dk mobil 2173 1290 

Jesper Iversen mmrc@mmrc.dk mobil 6016 5388

kan de også prøve. Med deltagelsen hører 1 måneds gra-

Tennis sommer camp i Hvalsø
Hvalsø Tennisklub er klar til, at give dit barn én på ople-
veren. På tennisskolen handler det om at have det sjovt 
med tennis, få gode oplevelser og nye venner, samtidig 
med at du kan lære rigtig meget. Har du ikke prøvet 
tennis før, så er det også lige noget for dig. Du vil få en 
intro til tennisspillet med et stort fokus på at have det 
sjovt. Tennisskolen inkluderer 3 gratis prøvetræninger, i 
din lokale tennisklub i kommunen. Alle kan tilmelde sig 
både øvede og uøvede. Der er proff . træner og max. 20 
deltagere. Hovedvægten lægges på det sjove i tennisspil-
let, træning og samvær.

Alder:  7-15
Sted / Adresse:  Hvalsø Tennisklub, Skolevej 3, 4340 Hvalsø
Dato:  28. juni - 30. juni
Tidspunkt:  9-15
Deltagerantal:  max 20
Pris:  300 kr.
Arrangør:  Hvalsø Tennisklub
Leder / Kontaktinfo: Henning Orsholt kasserer@hvalsoetennis.dk 21284801

deltagere. Hovedvægten lægges på det sjove i tennisspil-

Hunger games i Sommerbio
I en ikke fjern fremtid afholdes der hvert år The Hunger 
Games. Spillet er landsdækkende tv-underholdning, 
hvor 24 deltagere kæmper til døden mod hinanden, i en 
stor arena. Der er kun 1 vinder. De fl este deltagere har 
forberedt sig hele livet, det gælder dog hverken Katniss 
eller Peeta, der er tvunget til at stole på deres skarpe 
instinkter. Så kan spillet begynde!

Alder:  11-15 år
Sted / Adresse:  Hvalsø Bio Jernbanevej 1 4330 Hvalsø
Dato:  6/7
Tidspunkt:  kl. 22:00
Deltagerantal:  70
Pris:  gratis
Arrangør:  Hvalsø Børne- og Ungdomsfi lmklub
Leder / Kontaktinfo: Katja Fabrin bu-fi lmklub@hvalsoebio.dk 
 Facebook: hvalsoeboerneogungdomsfi lmklub 
 Instagram: hvalsoe_boernefi lmklub

Science Sommercamp
Fire dage (3 overnatninger) med sjov teknologi, 
biologi og matematik samt masser af tid til 
hygge og sociale aktiviteter i skønne omgivelser 
ved Videncentret på Akademigrunden i Sorø. 
Vi skal arbejde med ny teknologi, eksperimen-
tere med mad i Foodlab, ud i naturen og være 
biologer og prøve kræfter med sjov og ander-
ledes matematik. Tilmeldingsfrist søndag d 20.6 
Tilmelding www.lejreungdomsskole.dk Tilmeld 
dig holdet: SCI-21

Alder: Nuværende 6. og 7. klasser
Sted / Adresse: Sorø Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø 
 Du skal selv sørge for transporten
Dato: Onsdag d. 30 juni - lørdag 3. juli
Tidspunkt: Kl. 10.30 - kl. 15.00
Deltagerantal: 25
Pris: Gratis
Arrangør: Ungdomsskolen
Leder / Kontaktinfo tilmelding:  Per Rønde pero@lejre.dk 20234776. 
Spørgsmål om campen:  Søren Peter Dalby Andersen, spd@astra.dk, 5190 1371

Klap en fi sk
KLAP FISK Gershøj fritidsfi skerforening 
tilbyder børn og deres forældre/bedste-
forældre mulighed for at komme ned på 
havnen i Gershøj, hvor vi fortæller om fi -
skeriet og fi skene i fjorden. Her kan man få 
lov til at ”klappe” en fi sk, og smage på hvad 
fjorden kan tilbyde. Der vil være mulighed 
for at soppe og fi ske med fi skenet.

Alder: 3-7 år
Sted / Adresse: Gershøj Havn
Dato: 28/6, 2/7 og 5/8
Tidspunkt: 10-11
Deltagerantal: 15
Pris: gratis
Arrangør: Gershøj fritidsfi skerforening
Leder / Kontaktinfo: Formand: Leif Henriksen Tlf. 24 65 09 47 
 e-mail: ingekogleifh@gmail.com
Kontaktinfo:  Randi Alban raan@lejre.dk

Alder: 8-12 år
Dato / Sted: Mandag d. 28/6 og tirsdag d. 29/6 (i uge 26) 
 Ostedhallen, Langetoften 25, 4320 Lejre
 Onsdag d. 30/6 
 Kirke Hyllinge - nærmere oplysning senere
Tidspunkt: 9-15
Deltagerantal: 40 Pris: gratis Arrangør: Osted gymnastikforening
Leder / Kontaktinfo: Carina Vestergaard Abildskov, 2215 8242 eller 
 carina.vestergaard.abildskov@dgi.dk
Kontaktinfo:  Rikke Hjulmand, rihj@lejre.dk

Jump4fun Sommercamp 
i Osted og i Kirke Hyllinge
Kunne du tænke dig et par sjove og glade feriedage? 
Har du lyst til at lave sjove aktiviteter sammen med 
andre i sommerferien? Så skal du med på Jump4fun 
camp! Du får: Masser af motion og leg, Jump4fun drik-
kedunk og gymnastikpose - Fælles frokost - Smil, latter 
og godt fællesskab. Jump4fun er et træningskoncept 
for børn og unge, som måske vejer lidt for meget og 
ikke har fundet den idræt, de kunne tænke sig at gå til.

Klatredag i 
Hvalsø Klatreklub
Kom ned og oplev klatring - udvik-
ler din balance, styrke og mentale 
udholdenhed.
Klubben har åbent for nye 
medlemmer, så hvis du bliver bidt, 
kan du tilmelde dig med det samme.

Alder:  10-18
Sted / Adresse:  Hvalsø Klatreklub - Hal 3 på Skolevej 8 i Hvalsø
Dato:  25/7 og 18/7
Tidspunkt:  10-13
Deltagerantal:  45
Pris:  10-13
Arrangør:  Hvalsø Klatreklub Giraff en
Leder / Kontaktinfo: Hvalsø Klatreklub Giraff en, Jon Hemmingsen (www.klatre.dk)



En dag på en rideskole
Har du lyst til at prøve rigtige hestekræfter og få 
jord under neglene, så kom og vær med til en dag 
på en rideskole. Vi skal fodre og strigle hestene, 
rundvisning på gården med forskellige aktiviteter 
og ellers lege i de skønne omgivelser, som rummer 
Hvalsø Rideklub. Og mon ikke et par af hestene giver 
trækture til dem der ønsker? Medbring madpakke og 
tøj efter vejret, vi sørger for saftevand, the og kaff e. 
Ved tilmelding angiv hvilken af de to dage, I ønsker at 
deltage.

Alder: 0-99 år, mindre børn ifølge med voksen
Sted / Adresse: Hvalsø rideklub, Lykkesholm ridecenter
 Bjergskovvej 3, Hvalsø
Dato: 1. og 2. juli
Tidspunkt: kl. 9-14
Deltagerantal: 15 inkl voksne
Pris: 50kr
Arrangør: Hvalsø rideklub
Leder / Kontaktinfo: Lea Dyre Jespersen  Lea@dyre-jespersen.dk  20957439

Ved tilmelding angiv hvilken af de to dage, I ønsker at 

Alder: 10-14 år Begyndere/let øvet (Silver til Gold Nova rank)
Sted / Adresse: Lejre Esport Domus Felix Bygaden 20 4320 Lejre
Dato: Uge 31 (2. til 6. august 2021)
Tidspunkt: 9-15
Deltagerantal: 10
Pris: 889,-
Arrangør: Lejre Esport
Leder / Kontaktinfo: Lejre Esport: Bo Nielsen esportlejre@gmail.com 28110850 
 DGI: Andreas Wissing Andreas.Wissing@dgi.dk 79404834
Kontaktinfo: Bo Nielsen esportlejre@gmail.com 28110850

Forfatterkursus 
for unge ml 14 og 17 år
Har du en forfatterspire i maven, så kan du folde den 
ud i sommerferien. Otte unge fra 14 til 17 år får mulighed 
for at lære at skrive noveller og få dem trykt i julehæf-
tet “Ung Jul I Lejre”. Den daglige underviser er forfatter 
Anne Klein. Som noget helt særligt får holdet besøg af 
Danmarks-mesteren i novelleskrivning fra 2019, Niels 
Juel Gregersen. Der skal skrives historier, gerne med et 
”ungt og anderledes udtryk”.

Alder: 14-17 år
Sted / Adresse: Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Dato: uge 26
Tidspunkt: kl. 10-14
Deltagerantal: 8
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Bibliotek & Arkiv og forfatter Anne Klein
Leder / Kontaktinfo: Forfatter og kursusholder 
 Anne Klein: ak@forfatteranneklein.dk/ tlf: 30265557
Kontaktinfo:  Kari Haugan Engberg: kaen@lejre.dk/ 24790312

Sjov og hygge
Vi åbner Kr. Hyllinge hallen hver tirsdag fra kl. 
10.00-14.00 for alle børn og unge som har lyst 
til at komme og lege med bolde og hygge. 
Uformel træning i håndbold. Alle er velkom-
men også selvom du ikke har spillet håndbold 
før. Alle kan være med, så tag dine venner/
veninder med.
Bliver vejret godt, kan det også foregå uden-
dørs. Vi sørger for drikkelse og frugt/snacks.

Alder: 7-17 år
Sted / Adresse: Kr. Hyllinge hallen Præstemarksvej 10 4070 Kr. Hyllinge
Dato: Hver tirsdag i uge 26-31
Tidspunkt: 10.00-14.00
Deltagerantal: 50
Pris: Gratis
Arrangør: KHKS Håndbold
Leder / Kontaktinfo: Jette Brøndsted formand@khks.dk 24644844

Alder: 2. - 5. klasse
Sted / Adresse: Kunst-huset, Flædevadsvej 2, 4320 Lejre
Dato: Uge 26
Tidspunkt: Kl. 08.30 - 13.30
Deltagerantal: 10
Pris: Kr. 1.080,00
Arrangør: Lejre Musik- og Billedskole
Leder / Kontaktinfo: Alison Michel Mail: alfm@lejre.dk Tlf. 27 57 43 88
Kontaktinfo:  Stefan Moulvad Mail: stmo@lejre.dk Tlf. 20 51 45 01

Sommerbilledskole i uge 26
Har du lyst til at bruge 5 dage i sommerferien på at tegne, male, 
bygge og lave kunst udendørs? (og indendørs, hvis det er dårligt 
vejr) – med naturen som inspiration. Vi laver spændende ekspe-
rimenter med plantefarver, mandaler af blade og blomster; vi 
bygger fi gurer og former med ler. Vi går tur i landskabet, lytter til 
insekterne og fuglene, og fi nder materialer vi kan bruge… Kan du 
lide at tegne og eksperimentere med farver? Vil du prøve at presse 
blomster og lave din egen lille kunst-bog? Så kom med Lejre Billed-
skole på mønster-vandring i naturen. 
Vi vil åbne vores sanser og lave vilde eksperimenter!

Hold dig opdateret om eventuelle 
ændringer på www.oplevlejre.dk eller på 
www.facebook.com/Oplevlejre

Alder: 2. - 5. klasse
Sted / Adresse: Kunst-huset, Flædevadsvej 2, 4320 Lejre
Dato: Uge 26
Tidspunkt: Kl. 08.30 - 13.30
Deltagerantal: 10
Pris: Kr. 1.080,00
Arrangør: Lejre Musik- og Billedskole

lide at tegne og eksperimentere med farver? Vil du prøve at presse 
blomster og lave din egen lille kunst-bog? Så kom med Lejre Billed-

Lejre Esport CS:GO Sommercamp
Er du klar til en uge i Esportens tegn, hvor du kan blive 
endnu bedre til CS:GO sammen med en masse andre 
unge. På sommerskolen får du daglig træning af en 
erfaren CS:GO træner - og sammen med 9 andre CS:GO 
spillere, går du en spændende uge i møde med masser 
af sjove aktiviteter. Glæd dig til en uge, hvor du ikke kun 
bliver en bedre spiller - men også får nye venner at dele 
oplevelserne med. Du lærer om kommunikation og roller 
på et hold. Vi taler også om sundt spilmiljø, om tilt og om, 
hvordan man kan navigere sikkert i online verdenen.

Trille Trolle 
håndbold for de yngste
TRILLE OG TROLLE I UNDERSKOVEN er for de 2-5 
årige, hvor forældre/ bedsteforældre er med. Et 
træningstilbud som bygger på gode erfaringer fra 
de klubber, der har arbejdet med denne målgruppe 
igennem fl ere år. Alle aktiviteter tager deres udgangs-
punkt i små historier fra de to troldes univers, og på 
den måde kan historierne være med til at skabe en 
sjov og legende indgangsvinkel til trænings-aktivite-
terne Et træningstilbud hvor motorik, bold og begej-
string er i højsædet.

Alder: 2-5 år sammen med forældre/bedsteforældre
Sted / Adresse: Trælleruphallen, Herslevvej 23, 4000 Roskilde
Dato:  30/6-2021
Tidspunkt: 10-12
Deltagerantal: max 50
Pris: Gratis
Arrangør: HSG91
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban mail: raan@lejre.dk Tlf.: 3088265

Sing i Sommerbio
Hvalsø Børne- og Ungdomsfi lmklub inviterer til Som-
merbio i Hvalsø Bio.
Koalabjørnen Buster Moon ejer et verdensberømt teater. 
Desværre går det ikke så godt med økonomien og for 
at genvinde teatrets storhed, får koalaen, den gode idé 
at afholde en storslået sang konkurrence. Alle dyr kan 
deltage og præmien er en stor sum penge. Der er bare 
lige det, at der ikke eksisterer nogen stor præmie. Og så 
kan det musikalske eventyr begynde.

Alder:  5-15 år
Sted / Adresse:  Hvalsø Bio Jernbanevej 1 4330 Hvalsø
Dato:  6/7
Tidspunkt:  kl. 10:00
Deltagerantal:  70
Pris:  gratis
Arrangør:  Hvalsø Børne- og Ungdomsfi lmklub
Leder / Kontaktinfo: Katja Fabrin bu-fi lmklub@hvalsoebio.dk
 Facebook: hvalsoeboerneogungdomsfi lmklub
 Instagram: hvalsoe_boernefi lmklub



Alder: 2. - 6. klasse
Sted / Adresse: Kunsthuset, Flædevadsvej 2, 4320 Lejre
Dato: Uge 27 - mandag til fredag
Tidspunkt: Kl. 08.30 - 13.30
Deltagerantal: 10
Pris: Kr. 1.080,00
Arrangør: Lejre Musik- og Billedskole
Leder / Kontaktinfo: Alison Michel Mail: alfm@lejre.dk Tlf. 27 57 43 88
Kontaktinfo:  Stefan Moulvad Mail: stmo@lejre.dk Tlf. 20 51 45 01

Alder: 6-10 årige og deres voksne
Sted / Adresse: Kirke Hyllinge Bibliotek. Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge
Dato: d. 2. august
Tidspunkt: kl. 15
Deltagerantal: 80
Pris: Gratis
Arrangør: Center for Kultur & Fritid
Leder / Kontaktinfo: Trine Lindhardt Roux     trli@lejre.dk     tlf. 21168830

Håndboldleg og 
træning
Kom og prøv at spille håndbold i Hval-
sø/Lejre Hallen. Der er intet krav om, at 
du har prøvet at spille håndbold før - vi 
har plads til alle. Der er ingen krav om 
tilmelding - men vi vil gerne vide, om 
du har lyst til at deltage, for at kunne 
planlægge til træningen.

Alder: 6-14 år
Dato / Sted: D. 28/6, 19/7, 26/7 og 9/8 i Lejre Hallen v. Allerslev Skole.
 D. 6/7, 13/7, 20/7, 3/8 og 10/8 i Hvalsø Hallen v. Hvalsø Skole 

Den sidste dato i begge haller forudsætter, at skolen først starter senere.
Tidspunkt: 13-15 alle dage
Deltagerantal: maks 25 pr gang
Pris: 0
Arrangør: Allerslev Gymnastik Forening og Såby-Hvalsø Håndbold
Leder / Kontaktinfo: Inger-Lis Westergaard 
 ilwestergaard@hotmail.com 25706559

Alder: 13-17 år
Sted / Adresse: Osted/Lejre Skytteforening Smedegården 19 4320 Lejre
Dato: Mandag den 05. Juli 2021 og Onsdag den 07. Juli 2021
Tidspunkt: 10:00-16:00
Deltagerantal: Der er ikke noget max antal men tilmelding er nødvendig.
Pris: Det er gratis at prøve at skyde Airsoft Challenge
Arrangør: Osted/Lejre Skytteforening
Leder / Kontaktinfo: Flemming Nielsen E-mail: airsoft@olsf.dk Tlf: 40 54 22 83
Kontaktinfo:  Det er nødvendigt med tilmelding via e-mail: airsoft@olsf.dk 
 Seneste frist er for tilmelding er: 28-juni-2021

Ocean Rescue Camp
Er du til masser af action? Tag på livrednings-
skole for børn og unge, og lær om sikkerhed 
på stranden og havet. Tag med DGI Svømning 
og Børneulykkesfonden på en Ocean Rescue 
Camp! Det foregår ved stranden i Holbæk, og 
du kommer til at lære om fx livredning, dykning 
og beach fl ag race. Vi har det fantastisk sjovt 
undervejs, og der er fart på, når vi prøver mas-
ser af vandaktiviteter i det fri. Du bliver klogere 
på kystlivredning, sikkerhed og førstehjælp, og du får selvfølgelig lov til at prøve 
det hele af i praksis. www.dgi.dk/svoemning/arrangementer/202117756007

Drama og danseworkshop 
med STARCAT
Kan du lide at bevæge dig til sjov og god musik? 
Kunne du tænke dig at lære nogle seje koreografi er 
og blive bedre til at danse? Så er denne workshop lige 
noget for dig. Du kommer til at lære nogle grundtek-
nikker indenfor hip/hop, funk, jazz og showdance. Du 
får mulighed for at lave din egen dans, vi kigger på 
populære koreografi er fra tik-tok og til sidst laver vi en 
stor koreografi  til et fedt nummer. Vi underviser børne-
ne i: Hip hop, Funk, Showdance, Ballet, Justdance.

Alder: 8-17år
Sted / Adresse: Blegstræde Hage Strand, Kanalstræde, 4300 Holbæk
Dato: 5. juli 2021 - 7. juli 2021
Tidspunkt: 9-13 alle dage
Deltagerantal:  Få ledige pladser
Pris: 1.100,-  inklusiv våddragt og t-shirt
Arrangør: DGI og Børneulykkesfonden
Leder / Kontaktinfo: DGI Midt og Vestsjælland, midt-ogvestsjaelland@dgi.dk
Kontaktinfo:  Rikke Hjulmand, rihj@lejre.dk, 20371782

Alder: 7-14 år
Dato / Sted: Tirsdag d. 27/7 Kr. Hyllinge Hallen, Præstemarksvej 10, Kr. Hyllinge
 Onsdag d. 28/7 og torsdag d. 29/7, Allerslev SFO 
 Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 14.00 alle dage
Deltagerantal: max 25 børn pr dag
Pris: 0
Arrangør: Kirke Hyllinge SFO, Lejre KommuneLeder / Kontaktinfo: 
SFO leder Ronnie Hansen 21833270

Gøglerworkshop 
og Cirkus-
legeplads
Lær at gøgle med forskellige ting: 
bolde, kegler, diaboloer, stylter, 
line. Jon G. Lør ruller den røde 
manege ud, sætter cirkusmusikken 
på… og så er der ellers fri leg, og 
masser af mulighed for at få hjælp.

Alder: 7-14 år
Sted / Adresse: Kirke Hyllinge SFO ved Hallens fodboldbane, 
 Præstemarksvej 10 4070 Kirke Hyllinge
Dato: Onsdag d. 4/8 og torsdag d. 5/8
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 14.00
Deltagerantal: max deltagerantal på 25 børn pr dag
Pris: 0
Arrangør: Kirke Hyllinge SFO, Lejre Kommune
Leder / Kontaktinfo: SFO leder Ronnie Hansen 21833270

masser af mulighed for at få hjælp.

Sommerbilledskole i uge 27
Har du lyst til at bruge 5 dage i sommerferien på 
at tegne, male, bygge og lave kunst udendørs? (og 
indendørs, hvis det er dårligt vejr) – med naturen som 
inspiration. Vi laver spændende eksperimenter med 
plantefarver, mandaler af blade og blomster; vi bygger 
fi gurer og former med ler. Vi går tur i landskabet, lytter til insekterne og fuglene, og 
fi nder materialer vi kan bruge… Kan du lide at tegne og eksperimentere med farver? 
Vil du prøve at presse blomster og lave din egen lille kunst-bog? Så kom med Lejre Bil-
ledskole på mønster-vandring i naturen. Vi vil åbne vores sanser og lave vilde eksperi-
menter!turen. Vi leder efter fl otte sten, som vi kan tegne, blomster vi kan lave tryk med 
og planter vi kan presse i en bog. Vi vil åbne vores sanser og lave vilde eksperimenter!

Børnefortælleteater 
- Røverhistorier
Så er der historier. Oplev når en af Danmarks dygtig-
ste fortællere Pernille Stockfeldt kommer forbi med 
hendes overfl ødighedshorn af ord og bevægelser. 
Forestillingen består af en myriade af eventyr og 
andre røverhistorier, der henrykker og begejstrer. 
Når historierne folder sig ud, sidder vi forbløff ede 
og måske også lidt forandrede tilbage. Bestemt en 
oplevelse værd.

Prøv Airsoft Challenge
Airsoft Challenge er en spændende, actionfyldt aktivitet, 
hvor deltagerne skyder med softguns og konkurrerer på 
hurtighed og præcision. Vi kombinerer skydning, bevægelse 
og forhindringer og udfordrer skytterne både fysisk og men-
talt. Gennem tempo- og actionfyldte øvelser lærer deltager-
ne om sikkerhed og korrekt våbenhåndtering. I løbet af kort 
tid bliver de dygtigere skytter og udvikler deres koncentra-
tionsevne, fokus og selvkontrol. Airsoft Challenge er en billig 
sport da vi skyder med hardball våben og plastikkugler. 
Læs mere på www.olsf/airsoft

Bliv racerkører for en dag 
(øvet)
Du kommer selv til at skrue på racerbilen - tag i øvrigt 
gerne din egen med hvis du ønsker at prøve grænser el-
ler se hvad den kan op imod en rigtig racerbil. Du prøver 
at skifte dæk, udskifte dæmperolie og sætte en racerbil 
op til ræs. Du vil være med til træningskørsel med 
fjernstyrede biler efterfulgt af en opvisning fra klubbens 
kørere. Vi evaluerer træningskørslen og kører derefter 
løb. Efter løbet kårer vi vinderen.

Alder:  7-18 år
Sted / Adresse:  Industrivej 12 - 4340 Tølløse (DLG bygningen)
Dato:  søndag d. 25 juli
Tidspunkt:  9-15
Deltagerantal:  24 
Pris:  75 kr (pr dag) dækker forplejning (sandwich, sodavand og is)
Arrangør:  Midtsjællands Mini Racing Club (MMRC)
Leder / Kontaktinfo: Jørn Poulsen mmrc@mmrc.dk mobil 2173 1290 
 Jesper Iversen mmrc@mmrc.dk mobil 6016 5388



Er du vild med fjer?
Afslut din sommerferie med ketsjer, 
fjerbold, badminton, taktik, sjove øvelser 
og en masse nye venner og tyvstart 
den kommende sæson med fuld fokus 
på badminton.
Badmintonskolen er for nye, let øvede 
og øvede fjerbaskere i årgang U9-U15. 
Du får tre dage sprængfyldt med bad-
minton, dygtige instruktører, frokost alle dage, nye tips 
og tricks til badmintonbanen og nye venner.

Alder: 7-12 år
Sted / Adresse: Lejre Kommunes Haller
Dato: 2. aug. - 6. aug 2021
Tidspunkt: 9-15
Deltagerantal: 25
Pris: gratis
Arrangør: Osted IF, Badminton Lejre IF, Badminton Hvalsø Badminton
 Club Såby Badminton Kr. Hyllinge IF, Badminton
Leder / Kontaktinfo: Mathias Teglbjærg, 79404678, mathias.teglbjaerg@dgi.dk
Kontaktinfo:  Christina Blum Most, 79404814, christina.blum@dgi.dk

Natureventyr: I Storskoven Hvalsø, 
ved Herslev Strand og ved Lejre Museum
Natureventyr er børnefamiliernes nye bedste ven. Oplev 
smukke Lejre på en ny måde. Natureventyr er en app 
fyldt med stednære eventyr, der gør det sjovt og nemt 
for voksne at tage børn med på en gåtur i naturen. Med 
appen i hånden oplever I eventyr, der er skrevet unikt til 
en børnevenlig rute. Hvert kapitel tager udgangspunkt i 
de ting, som børnene kan se, høre og røre ved og byder 
på spænding, leg og udfordringer.

Alder: 3-10 år
Sted / Adresse: Ved parkeringspladsen Skovvej, Hvalsø
 Ved Herslev Strand 
 Lejre Museum, Orehøjvej 4B 4320 Lejre
Dato: altid åbent
Tidspunkt: altid åbent
Deltagerantal: ingen begrænsning
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Kommune, Nationalparken og Natureventyr
Leder / Kontaktinfo: Rikke Hjulmand, rihj@lejre.dk, 20371782

Fodboldskole 
i uge 27
Fodboldskole i uge 27 kom og 
vær med!

Alder: 5-16 år
Sted / Adresse: Stationsvej 14. 4070 Kirke Hyllinge
Dato: uge 27
Tidspunkt: 09.00 - 15.00
Deltagerantal: ubegrænset
Pris: 889 kr
Arrangør: KHIF Fodboldklub
Leder / Kontaktinfo: Lars Adler tlf. 22672793
Kontaktinfo:  Niels Behr 61602805

Sommerbilledskole i uge 31
Har du lyst til at bruge 5 dage i sommerferien på at tegne, male, 
bygge og lave kunst udendørs? (og indendørs, hvis det er dårligt 
vejr) – med naturen som inspiration. Vi laver spændende ekspe-
rimenter med plantefarver, mandaler af blade og blomster; vi 
bygger fi gurer og former med ler. Vi går tur i landskabet, lytter 
til insekterne og fuglene, og fi nder materialer vi kan bruge… Kan 
du lide at tegne og eksperimentere med farver? Vil du prøve at 
presse blomster og lave din egen lille kunst-bog? Så kom med 
Lejre Billedskole på mønster-vandring i naturen. Vi leder efter 
fl otte sten, som vi kan tegne, blomster vi kan lave tryk med og 
planter vi kan presse i en bog. Vi vil åbne vores sanser og lave vilde eksperimenter!

Alder: 5. - 10. klasse
Sted / Adresse: Kunsthuset, Flædevadsvej 2, 4320 Lejre
Dato: Uge 31 - Mandag til fredag
Tidspunkt: Kl. 08.30 - 13.30
Deltagerantal: 10
Pris: Kr. 1.080,00
Arrangør: Lejre Musik- og Billedskole
Leder / Kontaktinfo: Alison Michel Mail: alfm@lejre.dk Tlf. 27 57 43 88
Kontaktinfo:  Stefan Moulvad Mail: stmo@lejre.dk Tlf. 20 51 45 01

Alder: 5-25 år.
Sted / Adresse: Haldrups grund. 
 Hornsherredvej 202, 4070 Kr. Hyllinge 
Dato: 28.6 - 2.7 og 2.8 - 6.8
Tidspunkt: 10 - 16
Deltagerantal: nej
Pris: Gratis
Arrangør: Ungdomsskolen
Leder / Kontaktinfo: Kåre Ravnskov 
 tlf. 24487760 Mail; kkrr@lejre.dk

Hold dig opdateret om eventuelle 
ændringer på www.oplevlejre.dk eller på 
www.facebook.com/Oplevlejre

Cirkus og teatergruppen 
Fugl Føniks
Vi skal lave jonglering, linedans, styltegang, køre på mi-
nicykler, lege med snurrende tallerkner spille med djæv-
lespil, ligge på søg , lave kæmpe sæbebobler og meget 
andet men først og fremmest have det sjovt. Desuden vi 
lærer børn og unge cirkus og teater, spiller kabaretter

Alder: 7-14 år
Sted / Adresse: Kirke Hyllinge Hallens fodboldbane 
 Præstemarksvej 10, 4070 Kirke Hyllinge
Dato: tirsdag d. 29/6 og onsdag d. 30/6
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 14.00
Deltagerantal: max deltagerantal på 25 børn pr dag
Pris: 0
Arrangør: Kirke Hyllinge SFO, Lejre Kommune
Leder / Kontaktinfo: SFO leder Ronnie Hansen 21833270

Stand Up Paddling – Kajak – Kano 
og open water swim
Lejre Ungdomsskole inviterer til Sommerferieaktiviteter I første og 
sidste uge i skolesommerferien. Leg – instruktion – ture på fjorden 
Masser af grej og dygtige instruktører Og det er gratis. Åbnings 
tid 10-16 alle dage. Der vil være pause fra 11.30-12.30 hvor vi fyrer 
op i grillen og byder på en pølse med brød. Medbring: Skiftetøj, 
håndklæde, drikkedunk samt masser af godt humør. Alle bærer 
redningsvest når man er på vandet. Tirsdag 29/6 i uge 27 vil der 
også være mulighed for at prøve at sejle i jolle sammen med en 
instruktør fra Lyndby Jollesejlklub. 

Badminton for alle
SJOV Badmintons træning for alle.
Vores trænere Mille og Mark vil lave en 
sjov og spændende træning som alle 
kan være med til. 

Alder: 7-15 år
Sted / Adresse: Kirke Hyllinge Hallen
Dato: Mandag d. 28/6  Tirsdag d. 29/6 
 Mandag d. 5/7  Tirsdag d. 6/7  Onsdag d. 7/7
Tidspunkt: 10.00-13.00
Deltagerantal: 24
Pris: gratis
Arrangør: Kirke Hyllinge Badminton
Leder / Kontaktinfo: Susanne Karlsen  susanne.2410@hotmail.com   23 45 47 70



Køl gratis af i 
Svømmebadet
Kom ud i svømmebadet og bliv 
kølet af. Gratis indgang for børn 
i Lejre kommune i uge 29 & 30. 
(mandag-fredag) 
Fremvis sygesikringsbevis med 
adresse i Lejre kommune.

Alder: 0-18
Sted / Adresse: Sæby Gershøj Svømmebad, 
 Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge
Dato: Uge 29 & 30
Tidspunkt: Klokken 10-18
Deltagerantal: 50 ad gangen
Pris: Gratis
Arrangør: Sæby Gershøj Svømmebad
Leder / Kontaktinfo: Martin Holm Hørbye Tlf. 21630574

Jeg holder Mini-Salon 
på Fantasirejse
Kom med ”Jeg holder MiniSalon” på unik eventyrlig fan-
tasirejse med healer Eva Thyragod. En fælles meditations-
rejse for børn i aldersgruppen 7-12 år med forældre. Efter 
en lille intro er der afspænding af kroppen, og herefter ta-
ger vi på en visuel indre rejse. Måske møder vi et kraftdyr, 
svømmer i havet, fyldes af farver... Eva guider hele vejen. 
Efter ca. 1/2 time er der mulighed for at komme tilbage, 
hvor dem der har lyst, kan tegne deres oplevelse eller man 
kan blive liggende. Imens er der musik og healing til alle i 
måske 20 minutter. Materialer: medbring liggeunderlag, pude, tæppe og farver.

Alder: 7-12 år
Sted / Adresse: Mosevej 20, 4330 Hvalsø
Dato: 28/6
Tidspunkt: 16:30-18:00
Deltagerantal: 12 (6 børn med forældre)
Pris: gratis
Arrangør: Jeg holder MiniSalon
Leder / Kontaktinfo: Katja Fabrin 31388746 katja@yellowtiger.dk

hvor dem der har lyst, kan tegne deres oplevelse eller man 

Byg en robotloppe
En sjov og udviklende workshop, hvor vi bygger 
enkle, selvkørende robotter. Hver deltager bygger 
en robotloppe af en børste, en motor og et batteri. 
De giver robotloppen en unik personlighed med 
dekorationer. Herefter ”træner” deltagerne deres ro-
botloppe – hvilken kunst er den særligt god til? – og 
til slut får de hver et diplom som robotloppetræner 
og robotloppen med hjem. Robotbygger og -træner 
Hans Klysner styrer slagets gang. 
Forældre/bedsteforældre skal også hente billet, da 
vi maks. kan være 20.

Alder: 4 år og op
Sted / Adresse: Kr. Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, Kr. Hyllinge / 
 Lejre Bibliotek, Stationsvej 2, 4320 Lejre
Dato: 14. juli i Kirke Hyllinge / 15. august i Lejre
Tidspunkt: kl 10-13
Deltagerantal: 20 inkl. forældre/bedsteforældre
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Bibliotek & arkiv
Leder / Kontaktinfo: Kari Haugan Engberg, kaen@lejre.dk, mobil: 24790312

Tegn ansigter, hår og 
frisurer
Kan du lide at tegne og fordybe dig? Vil du gerne 
blive bedre til at tegne ansigter, forfra, fra siden og 
midt i mellem ? Og hår og forskellige frisurer? Så 
kom med på tegnekursus, hvor vi tegner en masse, 
både nogle øvelser og også i frihånd. Materialer 
indgår i workshoppen og biblioteket byder på lidt 
at spise og drikke i pausen. Husk tøj på, der kan tåle 
at blive snavset.

Alder: 10-13
Sted / Adresse: Gevninge Bibliotek, Gevninge Bygaden 19, 4000 Roskilde
Dato: 6. juli
Tidspunkt: 10-14
Deltagerantal: 10
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Bibliotek & arkiv
Leder / Kontaktinfo: Kulturkonsulent, Kari Haugan Engberg, 
 kaen@lejre.dk, mobil: 24790312

at spise og drikke i pausen. Husk tøj på, der kan tåle 

Kom og lær at strikke
Har du lyst til at lære at strikke eller at blive bedre? 
Så kom til Hvalsø eller Kr. Hyllinge bibliotek i uge 31. Vi 
starter i det helt små med at slå masker op på pinden. 
Du vil lærer at strikke ret og vrang masker. Lad os se 
hvad det mere kan blive til. Målet er en god oplevelse 
omkring garn og strik. Måske det bliver til en klud, håre-
lastik eller andet lille produkt af din kreativitet.

Alder: 8-15
Sted / Adresse: Kr. Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53 / 
 Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12 
Dato: 2. august i Kirke Hyllinge / 3. august i Hvalsø 
Tidspunkt: kl. 10-14
Deltagerantal: 8
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Bibliotek & arkiv
Leder / Kontaktinfo: Kari Haugan Engberg, kaen@lejre.dk, mobil: 24790312

Cirkus og klovne workshop
Tonny Trifolikom er den rendyrkede klovn og gøgler. 
Han har optrådt i Cirkus Krone, Cirkus Schuman, 
De Gale Gøglere, Cirkus Freja, fl ere gange på TV og 
en enkelt gang som kongelig hofnar for selveste 
Dronning Margrethe. Hans solokavalkade består af 
mange fi gurer og han kan optræde næsten hvor 
som helst – og måske når som helst.

Alder: 7-14 år
Sted / Adresse: Mandag d. 26/7 Trællerup SFO Herslevvej 23, 4000 Roskilde
 Tirsdag d. 27/7 Kr. Såby SFO, Fanøvej 2 A, 4060 Kirke Såby
 Onsdag d. 28/7 Osted SFO, Langetoften 25, 4320 Lejre 
 Torsdag d. 29/7 Hvalsø SFO, Skolevej 5, 4330 Hvalsø 
 Fredag d. 30/7 Grønhøjgård SFO, Pilevej 8, 4070 Kr. Hyllinge
Dato: uge 30
Tidspunkt: kl. 9.00 - 14.00
Deltagerantal: max deltagerantal på 20 børn pr dag
Pris: 0
Arrangør: Kirke Hyllinge SFO, Lejre Kommune
Leder / Kontaktinfo: SFO leder Ronnie Hansen 21833270

Fra skrot til guld - upcycling
Kom og vær med til en sjov og spændende workshop 
for børn og unge, hvor vi er kreative med upcycling af 
genbrugs- og aff aldsmaterialer. Børnene og de unge læ-
rer hvordan man ud fra almindelige ting i hjemmet, kan 
trylle fantastiske kreationer frem af paprør, syltetøjsglas, 
ugeblade og meget mere. Lav f.eks. en robot, en sne-
kugle eller et selvportræt. Kun fantasien sætter grænser 
for hvad vi kan fremtrylle. Gennem kreativ leg, sjov og 
fordybelse lærer børn og unge omkring aff aldshånd-
tering og genbrug og hvordan vi passer godt på miljøet. Du må gerne 
medbringe egne ting, men underviser Louise har en masse med!

Alder: 8-15
Sted / Adresse: Kr. Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53 / 
 Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12 
Dato: 2. august i Kirke Hyllinge og 3. august i Hvalsø
Tidspunkt: kl. 10-14
Deltagerantal: 10
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Bibliotek & arkiv
Leder / Kontaktinfo: Kari Haugan Engberg, kaen@lejre.dk, mobil: 24790312

Vaiana i Sommerbio
Animationsfi lmen handler om pigen Vaiana, der bor på 
en polynesisk ø i Stillehavet. Hun er høvdingens datter 
og må ikke være på havet. Da øens planter og havets 
fi sk forsvinder, kan det hænge sammen med halvgu-
den Maui, som har stjålet en magisk sten. Vaiana ud på 
havet for at overtale ham til at levere stenen tilbage. Det 
bliver starten på en eventyrlig rejse. 

Alder: 7-15 år
Sted / Adresse: Hvalsø Bio Jernbanevej 1 4330 Hvalsø
Dato: 6/7
Tidspunkt: kl. 12:00 
Deltagerantal:  70
Pris:  gratis
Arrangør:  Hvalsø Børne- og Ungdomsfi lmklub
Leder / Kontaktinfo: Katja Fabrin bu-fi lmklub@hvalsoebio.dk 
 Facebook: hvalsoeboerneogungdomsfi lmklub 
 Instagram: hvalsoe_boernefi lmklub

trylle fantastiske kreationer frem af paprør, syltetøjsglas, 



Fantasilandskaber og mit 
hemmelige landkort
Kan du li at tegne og kan du fordybe dig? Har 
du en god fantasi og kan du lide at fi nde på? Så 
kom med, når vi tegner fantasilandskaber og 
store landkort. Det sjove ved at tegne er også, 
at man kan tegne alt muligt, der ikke kan lade 
sig gøre i virkeligheden. Du bliver guidet og der 
bliver god tid til at tegne selv. Materialer indgår 
i workshoppen og biblioteket byder på lidt at spi-
se og drikke i pausen. Husk tøj på, der kan tåle 
at blive snavset.

Alder: 10-13
Sted / Adresse: Gevninge Bibliotek, Gevninge Bygade 19, 4000 Roskilde
Dato: 2. august
Tidspunkt: 10-14
Deltagerantal: 10
Pris: gratis
Arrangør: Lejre Bibliotek & arkiv
Leder / Kontaktinfo: Kari Haugan Engberg, kaen@lejre.dk, mobil: 24790312

i workshoppen og biblioteket byder på lidt at spi-

Legekoncert med 
Hoppeline og Pernille
Det er intuitivt for børn at bevæge sig til musik, 
de kan slet ikke lade være. Hoppelines lege-
koncerter er fuld af rytmisk musik i høj kvalitet, 
som er i børnehøjde, og som understøtter børns 
bevægelser og fantasi. Hoppelinemusikken har 
rødder i en lang dansk børnemusiktradition, 
hvor man gennem musik, sang, bevægelse, dans 
og leg understøtter børns generelle udvikling og 
kreativitet.  

Alder: 2-6 år
Sted / Adresse: Amfi -scenen bag Lejre Hallen, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
Dato: D.29/6-2021
Tidspunkt: 10:00-10:45
Deltagerantal:
Pris: Gratis
Arrangør: Daginstitutionerne i Lejre Kommune
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban, Myretuen Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788

hvor man gennem musik, sang, bevægelse, dans 

Film for de mindste (2-4 år)
Film for de 2-4 årige i Hvalsø Bio. Forestillingen er 
små korte fi lm, der er sammensat så de passer til 
aldersgruppen. Det er en god anledning, for Lejres 
yngste borgere, til at få en god og hyggelig oplevelse i 
biografen, sammen med deres forældre eller bedste-
forældre. Filmene er oprettet som en alm. forestilling 
på www.hvalsoebio.dk, hvor der skal reserveres plads. 
Husk af afbestille, hvis I bliver forhindret.
Kiosken er åben, så der kan købes slik mm

Alder:  Fra 3 år
Sted / Adresse:  Hvalsø Bio, Jernbanevej 1, 4330 Hvalsø
Dato:  3/8-2021
Tidspunkt:  kl.10:00
Deltagerantal:  max 74 personer
Pris:  gratis
Arrangør:  Lejres daginstitutioner og Hvalsø Børne- og Ungdomsfi lmklub
Leder / Kontaktinfo: Billetter bestilles på: www.hvalsoebio.dk
Kontaktinfo:  Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788

Film for de lidt større (5-7 år)
Forestilling med fi lm for de 5-7 årige kl. 11.15. Forestillin-
gen er små korte fi lm, der er sammensat så de passer 
til aldersgruppen. Det er en god anledning, til at få en 
god og hyggelig oplevelse i biografen, sammen med 
forældre eller bedsteforældre. Filmene er oprettet som 
en alm. forestilling på www.hvalsoebio.dk, hvor der skal 
reserveres plads. Husk af afbestille, hvis I bliver forhin-
dret. Der er begrænset antal pladser. 
Kiosken er åben, så der kan købes slik mm

Alder:  5-7 år.
Sted / Adresse:  Hvalsø Bio Jernbanevej 1, 4330 Hvalsø
Dato:  2/8-2021
Tidspunkt:  11:15
Deltagerantal:  max 74 personer*
Pris:  GRATIS!
Arrangør: Daginstitutionerne i Lejre Kommune og Hvalsø Børne- og Ungdomsfi lmklub
Leder / Kontaktinfo: www.hvalsoebio.dk
Kontaktinfo:  Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788

Historie fortælling ved 
skibssætningen i Gl. Lejre
Kom til Skibssætningen ved Gl. Lejre og oplev 
historiens vingesus. Fortæller Trine Lindhardt Roux 
indkapsler de gamle guder og ikke mindst vikin-
getidens mytiske sagn, i en fortælling om Sigurd 
Dragedræber. Fortællingen varer 30 min og er for 
de 3-7 årige og deres forældre eller bedsteforæl-
dre. Så kom tilbage til fortiden og hør om mystiske 
forvandlinger og ikke mindst Odin og drengen 
Sigurd som slår den mægtige lindorm Fafner ihjel.

Alder:  3-7 år
Sted / Adresse:  Skibssætningen ved Gl. Lejre Orehøjvej 12 4320 Lejre
Dato:  5/8-2021
Tidspunkt:  10:30 & 13:00
Deltagerantal:  Ubegrænset
Pris:  gratis
Arrangør:  Lejre Kommunes Sommerferie aktiviteter
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30882656

Brandmand for 
en eftermiddag!
Kom og prøv kræfter med brandmandsfaget 
ved en sjov og udfordrende eftermiddag, 
sammen med Lejre Brandvæsen og Lejre 
Ungdomsskole. Instruktører fra Lejrebrandvæ-
sen vil stå for instruktion i brandbekæmpelse, 
livreddende førstehjælp og en masse udfor-
drende øvelse. Vi slutter af med lidt pølser på 
grillen og en sodavand.

Alder:  10-13 år
Sted/ adresse:  Bramsnæsvighallen, Elverdamsvej 206, 4070 Kr. Hyllinge
Dato:  12. – 14. juli 2019
Tidspunkt:  Fredag kl. 16 -søndag kl. 15
Deltagerantal:  Max. 40
Pris:  700,-
Arrangør:  KHIF GYMNASTIK og DGI
Leder/kontaktinfo:  K.L. Andersen/ formand@khifgym.dk
Tilmeldingsfrist:  24. juni 2019
Tilmelding:  www.dgi.dk/201917556000

Alder:  Alle men primært 0-10 år samt deres familier
Sted / Adresse:  Bomgården Landevejen 135, 4060 Kirke Såby
Dato:  1/7-2021
Tidspunkt:  9-16
Deltagerantal:  max 100
Pris:  gratis
Arrangør:  Sommerferie aktiviteter i Lejre Kommune i samarbejde 
 med Bomgården
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf. 3018 3788 
 Eller direkte til Bomgården Tlf. 2684 6389   sisla@lejre.dk

Besøg en bondegård
”fri leg på bondegården” er nøgleordet for dagen, hvor i 
kan gå rundt og klappe og nusse med dyrene 
og lege i vores legeområder, kravle på trakto-
ren, hoppe og gemme jer i høet. Når i ankom-
mer vil i få udleveret en kurv med lidt lækkerier 
til dyrene som i frit kan fodre med. Der vil i 
løbet af besøget blive fodret grise og køer som 
i kan være med til Der vil være mulighed for at 
lave snobrød på dagen. 
Arrangementet er udendørs.

Hold dig opdateret om eventuelle 
ændringer på www.oplevlejre.dk eller på 
www.facebook.com/Oplevlejre

”fri leg på bondegården” er nøgleordet for dagen, hvor i 



Lan event Tag vennerne med, eller få nye venner 
og bekendtskaber i løbet af aftenen. Vi søger for at lave en 
fælles discord, og et bord som vi kalder LFG (Looking For 
Group). Her kan man sætte sig op, hvis man mangler nogen 
at spille et spil med. Vi har 2 playstations, en fl ysimulator og 
en bil simulator som også kan benyttes i løbet af aftenen. 
Vi laver nogle mini turneringer i CS:GO (Wingman) samt 
små events i løbet af aftenen. Det er vigtigt at man selv er i 
stand til at sætte sit udstyr til, og selv pakke det sammen igen. Har man ikke computer, kan 
man låne én af de 10 maskiner vi har stående i klubben. Medbring selv: Evt. egen computer, 
skærm og udstyr - Netværkskabler (minimum 5 meter, gerne 10)

Alder: 6. klasse – 9. klasse
Sted / Adresse: Hvalsø Juniorklub - Sandbechs Allé 1a 4330 Hvalsø
Dato: 3 juli Tidspunkt: 16:00 - 08:00 Deltagerantal: 25
Pris: Gratis - Husk egen mad og drikke
Arrangør: Lejre Ungdomsskole
Leder / Kontaktinfo: Jesper Hansen 40 49 10 96 jkha@lejre.dk
Kontaktinfo:  Per Rønde og Jesper Hansen 40 49 10 96 jkha@lejre.dk
Regler for arrangementet: - Energidrikke er ikke tilladt - Alkohol er ikke tilladt.
Headsets er et krav til lyd (Højtalere er ikke tilladt!) - Musikanlæg (eksempelvis Soundbox) 
er ikke tilladt! Det er en god idé at have et liggeunderlag og/eller sovepose med, hvis 
man skulle blive for træt til at spille hele natten.

Pølser og banko
Så er der pølser og banko i klubben i Hvalsø. 
Vi tænder grillen op, fra kl. 12.00 og kl. 13.30 
spiller vi banko med massere af fede præmier 
(hovedpræmien er bla. 2 billetter til tivoli med 
turpas) også er der selvfølgelig også massere 
af sidegevinster. Det er mega sjovt at spille 
banko, så kig forbi, måske du vinder noget el-
ler møder nogle nye venner. Alle er velkomne.

Alder: 13-18 år
Sted / Adresse: Lejre Ungdomsskole Sandbechs Alle 1a, 4060 Hvalsø
Dato:  d. 28. juni og d. 2. august
Tidspunkt: Kl.12.00 - 13.30
Deltagerantal: 30
Pris: Gratis
Arrangør: Lejre Ungdomsskole
Leder / Kontaktinfo: Per Rønde pero@lejre.dk 20234776

Smykkeværksted
Vil du prøve at snuse til guldsmedefaget så er 
dette måske noget for dig. Tirsdag d. 29. og 
onsdag d. 30. juni fra kl. 10.30 til 14.30, kan du i 
Hvalsø klub lave dine helt egne unikke smykker 
f.eks. øreringe Kreativt, fi ngerringe, vedhæng 
m.m. Vi arbejder i messing og sølv. Du vil her 
lære lidt om de grundlæggende teknikker inden 
for guldsmedefaget, bortset fra lodning. Lodning 
er ikke tilladt for børn og unge under 18 år. 
Der er 10 pladser på holdet og man tilmelder 
sig for begge dage på 20700732 til Teresa Hald 
Thomsen. 

Alder: 13-18 år
Sted / Adresse: Lejre Ungdomsskole Sandbechs Alle 1a, 4330 Hvalsø
Dato:  29-30. juni
Tidspunkt: kl. 10.30-14.30
Deltagerantal: 10
Pris: Gratis
Arrangør: Lejre Ungdomsskole
Leder / Kontaktinfo: Teresa Hald Thomsen Tlf. 20700732

Børneteater - Metamorfose
Udenfor er der så skønt, alt det der kribler og 
krabler kommer frem. I denne musikalske børnete-
aterforestilling, som spilles udendørs, folder histori-
en om et æg sig ud. Forestillingen er en pulserende 
musikalsk eventyrrejse, som udspiller sig nede i 
græsset mellem alle de smådyr, der kribler under 
vores fødder. Mellem på den ene side musikkens 
lyde, rytmer og melodier, og naturens utrolige 
fantasifulde skabninger, opstår en fortælling, der på 
poetisk vis, vækker nysgerrighed og respekt for klodens utallige levende væsner. 
Publikum spiller og synger og spiller med i forestillingen.

Alder: 3- 8 årige og deres voksne
Sted / Adresse: Amfi -scenen bag Allerslev hallen, 
 Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre. I tilfælde af regn går vi indenfor. 
Dato:  3. juli
Tidspunkt: kl. 14
Deltagerantal: 120
Pris: Gratis
Arrangør: Center for Kultur & Fritid
Leder / Kontaktinfo: Trine Lindhardt Roux trli@lejre.dk tlf. 21168830

fantasifulde skabninger, opstår en fortælling, der på 

Børneteater 
- Alfons Åberg
Comedievognen ruller ud til 
Hvalsø, for at spille denne forry-
gende børneteaterforestilling om 
den elskelige fi gur Alfons Åberg 
og hans distræte far. En rigtig 
moderne klassiker. Kom i teateret 
med ungerne og få fornøjelige 45 
minutter.

Alder: 3- 8 årige og deres voksne
Sted / Adresse: Kulturhuset i Hvalsø, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Dato:  d. 30. juni
Tidspunkt: kl. 11
Deltagerantal: 100
Pris: Gratis
Arrangør: Center for Kultur & Fritid
Leder / Kontaktinfo: Trine Lindhardt Roux trli@lejre.dk tlf: 21168830

og deres voksne

Gymnastik for alle
I samarbejde med Gevninge IF gymnastik-
afdeling tilbyder vi 1.5 times gymnastik, hvor 
børnene får sved på panden og får prøvet 
en masse sjov gymnastik, med redskaber og 
sjove lege. Tirsdag d.3/8-21 fra kl.15:00-16:30 
for børn i alderen 2-6 år. Torsdag d.5/8-21 fra 
15:00-16:30 for børn i alderen 7-12 år. Kom og 
vær med, gymnastik er sjovt og sundt.

Alder: 2-6 år & 7-12år
Sted / Adresse: Trælleruphallen, Herslevvej 23, 4000 Roskilde
Dato:  3/8-2021 & 5/8-2021
Tidspunkt: 15:00-16:30
Deltagerantal: alle er velkomne
Pris: Gratis
Arrangør: Gevninge IF Gymnastikafdeling
Leder / Kontaktinfo: Helle Vestergaard tlf.:23834740
Kontaktinfo: Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788

Børneteater 
- Mis Med De Blå øjne
I comedievognens sagnomsbundne forestilling om 
den modige mis med de blå øjne der drog ud i verden, 
er der garanti for at både børn og voksne begejstres. 
Forestillingen er baseret på den kendte børnebog af 
Egon Mathiassen - og der er jazzede rytmer fra Django 
Reinhardt som indhyller denne børneteaterklassiker i 
bløde toner, mens mis er på færd. Man skal nemlig ikke 
lade noget stå tilbage for alle de gul-øjede missekatte; 
blot fordi man har blå øjne kan man sagtens komme på 
eventyr.

Alder: 3- 8 årige og deres voksne
Sted / Adresse: Hvalsø Kulturhus. Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Dato: 3. august
Tidspunkt: kl. 11
Deltagerantal: 100
Pris: Gratis
Arrangør: Center for Kultur & Fritid
Leder / Kontaktinfo: Trine Lindhardt Roux   Tlf: 21168830   mail: trli@lejre.dk

Børneteater- Bjørnekongen
Med musik og fortælleteater udspiller den spændende, sjove 
og dystre historie om Bjørnekongen sig. ”Vi er i et land langt 
mod nord, og det er vinter. I den dybe mørke skov rører no-
get på sig…..” Sådan begynder en fantastisk og fantasy-fuld 
historie der trækker på urkræfter, eventyr og en lille smule 
gys. En konge er død, og kronprinsen med det store mørke 
indeni, lader sig krone, efter han har smidt Lillebror i fængsel 
for at ville henrette ham senere. Men hvem er det som befrier 
ham? Kan børn få bjørnes kræfter, og hvem er det, der går 
gennem skoven i en lang mørk kappe med et gult blik, og 
fi ngre som rødder, med en ravn og en ulv ved sin side? Teatret Levende Fortællinger vil 
med præcision, humor og dybde bevæge dig og dine børn - måske børnebørn?

Alder: 8-12 årige og deres voksne
Sted / Adresse: Kulturhuset i Hvalsø. Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Dato:  d. 5. juli
Tidspunkt: kl. 13
Deltagerantal: 80
Pris: Gratis
Arrangør: Center for Kultur & Fritid
Leder / Kontaktinfo: Trine Lindhardt Roux tlf: 21168830 trli@lejre.dk

for at ville henrette ham senere. Men hvem er det som befrier 



Alder: ca. 3-6 år
Deltagerantal: Ubegrænset
Pris: Gratis
Arrangør: Daginstitutionerne i Lejre Kommune og Lejres læse-heste
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788
Kirke Hyllinge Bibliotek Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge:

Tirsdag 6/7-21  kl. 13:00 (Læsehest Rie) 
Onsdag 14/7-21  kl. 13:00 (Læsehest Rie) 
Torsdag 29/7-21  kl. 13:00 (Læsehest Rie) 

Hvalsø Bibliotek Skolevej 12, 4330 Hvalsø:
Mandag 2/8-21  kl. 10:00 (Læsehest Conny) 
Onsdag 4/8-21  kl. 10:00 (Læsehest Bente) 
Fredag 6/8-21   kl. 10:00 (Læsehest Bente)

Beach Håndbold 
Går du i 5., 6. eller 7. klasse, så tag dine venner med, og 
kom til en sjov dag med Beach håndbold. Alle er vel-
komne, nybegyndere som rutinerede, piger og drenge. 
Alle kampe afsluttes med den sjove og spændende 
”shoot out”. Vi sørger for god musik, højt humør og sved 
på panden. Beach bold spilles i bare tæer, sandsokker 
eller strømpesokker. Husk drikkedunk og evt. lidt snacks 
til i løbet af dagen. Tilmeld jer med en sms til Randi på 
tlf.: 30882656 Ved tilmelding skriver i navn samt alder. I 
tilfælde af virkelig dårligt vejr, trækker vi indendørs og laver en ”tempo-bold” turnering 
på de små baner. Så husk indendørssko, hvis de lover dårligt vejr.

Alder: 5. - 7. klasse
Sted / Adresse: Beach banerne v. Trælleruphallen 
 Herslevvej 23, 4000 Roskilde
Dato: 30/6-2021
Tidspunkt: 12:30-15:30
Deltagerantal: Ubegrænset
Pris: Gratis
Arrangør: HSG91
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban   mail: randi.alban@gmail.com  Tlf.: 30882656

Rytmisk legestue
Kom og oplev glæden ved musik og rytmik sammen 
med dit barn/barnebarn. Vores dygtige lærer Pernille 
afholder 2 gange rytmisk legestue i sommerferien. Vi 
synger, danser, leger, lytter og bevæger os. 
D. 4/8-21 I musikskolens lokale på Skolevej 12, 4330 
Hvalsø kl. 9:00-9:45 for de 1-3 årige. 
Kl. 10:00-10:45 for de 4-6 årige. 
D. 5/8-21 På Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, 
4070 Kirke Hyllinge kl. 9:00-9:45 for de 1-3 årige. 
Kl. 10:00-10:45 for de 4-6 årige.

Alder: 1-3 år & 4-6 år
Sted / Adresse: Musikskolens lokale i Hvalsø Skolevej 12, 4330 Hvalsø & 
 Kirke Hyllinge Bibliotek Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge
Dato: Uge 31
Tidspunkt: 10:00-10:45 & 11:00-11:45
Deltagerantal: Ubegrænset
Pris: Gratis
Arrangør: Sommerferie aktiviteter i Lejre Kommune
Leder / Kontaktinfo: Musikskole lærer Pernille Mejer Richardt Mail: pemr@lejre.dk
Tlf.: 31477406     Kontaktinfo: Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788

Madskole for børnefamilier
Madskole for familier med børn i alderen 3-10 år. 
Kom med i køkkenet sammen med dine børn. Sam-
men med ernæringsassistent Maria fra Solsikken, 
skal vi lave et sundt måltid mad, som er børneven-
ligt og økologisk. Både børn og voksne skal hjælpe 
til. Vi slutter af med at spise sammen. I får opskrif-
terne med hjem. Tilmelding via SMS på tlf. 30183788 
ved tilmelding skal I skrive antal deltagere fra Jeres 
familie, samt alder på deltagende børn.

Alder: Familier med børn i alderen 3-10 år
Sted / Adresse: Trællerupskolen Herslevvej 23, 4000 Roskilde
Dato: 4/8-2021
Tidspunkt: 16-18:30
Deltagerantal: Max 6 familier
Pris: Gratis
Arrangør: Lejre Kommunes Sommerferie aktiviteter
Leder / Kontaktinfo: Randi Alban Mail: raan@lejre.dk Tlf.: 30183788

Alder: Familier med børn i alderen 3-10 år

Alder:  13-17år.
Sted / Adresse:  Kr. Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, Kr. Hyllinge og 
 Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Dato:  2.8 (Kirke Hyllinge) og 3.8 (Hvalsø)
Tidspunkt:  10-14
Deltagerantal:  8
Pris:  gratis
Arrangør:  Lejre Bibliotek & arkiv
Leder / Kontaktinfo: Kulturkonsulent, Kari Haugan Engberg, 
 kaen@lejre.dk, mobil: 24790312

DJ-workshop for unge
Er du UNG? Kan du lide MUSIK? Her er en unik mulighed for at blive intro-
duceret til at bruge en dj-pult, af Malika Mahmoud, der kommer med sin 
internationale dj-erfaring. Malika har allerede i en ung alder stablet sin egen 
radiokanal på benene, været gæste dj på P3 og er kurator på den køben-
havnske festival Strøm. Malika uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium 
har stor erfaring med workshops for unge. Hvilken genre du kan lide er 
underordnet. Du skal bare medbringe en usb-nøgle med dine ynglingsnumre. 
Hør Malikas højaktuelle Strøm-mix her: strm.dk/strm-mix-007-malika-mah-
moud/        Workshoppen er arrangeret i samarbejde med Elektronisk Solskin 
og Krat Kunstnerværksteder.

Hold dig opdateret om eventuelle 
ændringer på www.oplevlejre.dk eller på 
www.facebook.com/Oplevlejre

LAN Party #2
Tag vennerne med, eller få nye venner og 
bekendtskaber i løbet af aftenen. Vi søger for 
at lave en fælles discord, og et bord som vi 
kalder LFG (Looking For Group). Her kan man 
sætte sig op, hvis man mangler nogen at spille 
et spil med. Vi har 2 playstations, en fl ysimula-
tor og en bil simulator som også kan benyttes i 
løbet af aftenen. Vi laver nogle mini turneringer 
i CS:GO (Wingman) samt små events i løbet af 
aftenen. Det er vigtigt at man selv er i stand til 
at sætte sit udstyr til, og selv pakke det sammen igen. Har man ikke Computer, kan 
man låne én af de 10 maskiner vi har stående i klubben. Medbring selv: Evt. egen com-
puter, skærm og udstyr - Netværkskabler (minimum 5 meter, gerne 10)

Alder: 6. klasse – 9. klasse
Sted / Adresse: Hvalsø Juniorklub Sandbechs Allé 1a 4330 Hvalsø
Dato: 7-8 August Tidspunkt: 16:00 - 08:00 Deltagerantal: 25
Pris: Gratis - Husk egen mad og drikke
Arrangør: Lejre Ungdomsskole
Leder / Kontaktinfo: Jesper Hansen 40491096 jkha@lejre.dk
Kontaktinfo:  Per Rønde og Jesper Hansen 40491096 jkha@lejre.dk

Læse-heste - højtlæsning for børn
Nu har du og dit barn mulighed for at opleve Lejres 
læse-heste i sommerferien. Der er en række datoer, 
hvor I bare kan dukke op på et vores hyggelige bib-
lioteker og få en hyggelig stund med dit barn. Måske 
bliver I inspireret til at låne en bog til sommerferien, 
som I sammen kan læse. 

Børneteater 
- En eventyrlig klang
En fortælleteater-koncert En eventyrlig klang er 
en samling fortællinger af forskellig oprindelse og 
karakter, som har det tilfældes at de klinger eventyr-
ligt – både de som er eventyr, de som er digtet så de 
ligner, og de som er grebet ud af virkeligheden. Teatret 
Aspendos’ skuespiller og musikker byder dig indenfor 
til kendte og ukendte eventyr - og du og dine børn, kan 
ikke undgå at blive grebet og fornøjet

Alder: 3- 8 årige og deres voksne
Sted / Adresse: Det store Musiklokale på Kirke Hyllinge Skole. 
 Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge
Dato:  d. 2. juli
Tidspunkt: kl. 11
Deltagerantal: 80
Pris: Gratis
Arrangør: Center for Kultur & Fritid
Leder / Kontaktinfo: Trine Lindhardt Roux trli@lejre.dk tlf. 21168830


