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Hvad skal du lave i sommerferien?

GOD SOMMER!
Sommerferien venter lige om hjørnet, og det betyder
tid til venner, familie og oplevelser. På Frederiksberg
er der masser at opleve i ferien. Det kan du læse meget mere om i kataloget her. De fleste aktiviteter kan
du bare møde op til. Men husk at tilmelde dig, hvis du
gerne vil deltage i foreningsaktiviteter, aktiviteter på
museerne samt enkelte aktiviteter udbudt af Naturvejlederne. Vi ønsker dig, dine venner og familie en rigtig
god sommer på Frederiksberg.

Jørgen Glenthøj (C)
Borgmester

AKTIVITETER
MED TILMELDING
Asnæslejren med Frederiksberg
Sogns Ungdomskreds
De fælles oplevelser er i højsædet i helt unikke rammer på Asnæshalvøen syd for Kalundborg, hvor FSU
hvert år arrangerer den
populære Sommerlejr på
Asnæs. Her er der mulighed for at oplevelser
langt fra byens larm i skov
og ved strand og for at
knytte nye bånd gennem
fælles oplevelser. Frederiksberg Sogns Ungdomskreds er en del af det frivillige
ungdomsarbejde ved Frederiksberg Kirke.
Læs mere om lejren på www.asnaeslejren.dk/ eller
kontakt Jørgen Lundblad tlf. / sms 30 37 75 68 eller
mail:lundblad_humlehaven@mail.tele.dk.

Simon Aggesen (C)
Rådmand og formand
for Kultur - og Fritidsudvalget

Bemærk venligst:
u Sommer på Frederiksberg er benævnelsen for som-

merferieaktiviteter for skoleelever på Frederiksberg
u Hæftet Sommer på Frederiksberg viser de steder

og aktører, der udbyder sommerferieaktiviteter på
eller i tilknytning til Frederiksberg
u Alle aktiviteter er samlet under Sommer på Frede-

riksberg på KU.BE’s hjemmeside
u De aktiviteter, der er arrangeret af Frederiksberg

Kommune er med undtagelse af Naturvejledernes
uden tilmelding
u De aktiviteter, som foreninger, museer og organisa-

Bakkehusmuseet
Midt i Frederiksbergs storbyliv ligger Bakkehuset, som
er Frederiksbergs ældste bygning. Bakkehuset er museum for guldaldertiden og giver et levende indtryk af
1800-tallets kulturliv og forfattere. Museet ligger i ægteparret Kamma og K.L. Rahbeks gamle lejlighed, hvor
de boede fra 1802 til 1830. I deres hjem kom berømtheder som H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger og
mange flere.

tioner arrangerer er overvejende med tilmelding
u Aktørerne der udbyder aktiviteter med tilmelding

kan være med egenbetaling, og de har forskellige
tilmeldingsmetoder og åbningsdato for tilmelding
u Læs derfor mere på kube.frederiksberg.dk hvor

du kan søge på aktiviteter med eller uden tilmelding
u Bemærk, at under afsnittet Aktører MED tilmelding

er der aktiviteter med og uden egenbetaling
u Hold øje med samme hjemmeside i løbet af somme-

ren: Der kan annonceres nye aktiviteter undervejs
u Se adresser på de forskellige steder under hver ak-

tivitet på kube.frederiksberg.dk

Tilmelding: kube.frederiksberg.dk

Børnemuseet
Børnemuseet er et hyggeligt
og kreativt værkstedsmuseum med en café, der serverer hjemmebag. Til dagligt
danner Børnemuseet ramme
for en række hands-on aktiviteter for børn, og man kan fx. lave sin egen sæbe,
male på t-shirts, lave sin egen læbepomade, pynte
cupcakes eller dekorere fine træ- og porcelænsfigurer.
Over sommeren tilbyder Børnemuseet også en række
kreative workshops og kurser for børn, herunder graffitikunst-kurser, bageworkshops, madlavningskurser,
og andre kreative forløb.
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KB Tennis

FDF Frederiksberg
FDF er for børn og unge i alderen 6 - 15 år, afhængig
af den enkelte FDF kreds. I FDF vil vi gerne give børn
et ståsted, at møde verden fra, gennem møder og ture.
På møderne har vi aldersopdelte aktiviteter, hvor leg
og oplevelser, er vigtige for det gode fællesskab. FDF
giver børn og unge et ståsted baseret på relationer,
tro, leg og samfundsengagement. FDF Frederiksberg
har omkring 550 medlemmer fordelt på 6 FDF kredse.
FDF har en bredvifte af aktiviteter på ugentlige møder,
weekend ture, events, lejrliv og sommerlejre. En af vores kredse kan også tilbyde sejlads. Sommerlejrene er
en af FDFs, helt store aktiviteter, som bl.a. foregår på
FDF Frederiksbergs sommerlejrsted i Jomsborg.

Kjøbenhavns Boldklubs Ten
nisafdeling er Danmarks
største tennisklub med tilbud til alle børn i alle aldersgrupper. KB Tennis giver børnene muligheden for en
sjov uge med tennis på KBs anlæg på Pile Alle.

Københavns Karate
Københavns Karate er en
klub med et højt aktivitetsniveau. Vores virke bygger på
ansvarlighed, respekt med
plads til forskellighed. Vi drager omsorg for hinanden og
har kompetente instruktører med høj teknisk kunnen,
medmenneskelige holdninger og positivt udsyn.

Naturvejlederne på
Frederiksberg

FIF Atletik
Frederiksberg IF (FIF) er en af de
større atletikforeninger med ca.
450 medlemmer. Heraf er de 180
knyttet til vores børne- og ungdomsafdeling. Vi lægger stor vægt
på, at vore aktiviteter skal være for alle og at det, vi gør,
er ordentligt og med professionalisme. FIF arbejder for
at styrke fællesskabet og det sociale liv i klubben.

Foreningen Skak for Sjov
Skak for sjov er en forening, som har til formål
at tilbyde skak-undervisning for børn og unge
samt at igangsætte og
støtte lokale aktiviteter,
som forener skakkens seriøse sider med det sjove ved
spillet. Med omkring 200 medlemmer er Skak for sjov
Danmarks største skakklub for børn. 125 børn fordelt
på otte hold og tre niveauer (begynder, de bedre eller de bedste) spiller i skaklokalet på Hostrupsvej 8, og
foreningen har skak for ca. 75 børn på i alt tre skoler
på Frederiksberg. Skak for sjov er medlem af Dansk
Skoleskak.

Hovedstadens Svømmeklub (HSK)
Hovedstadens Svømmeklub har over 5.500 medlemmer og er landets største svømmeklub. Vores
primære opgave er at lære så mange børn og
voksne at svømme. Det skal også være sjovt at
gå til svømning, og derfor er det legende element en vigtig del af vores svømmeundervisning.

Frederiksberg Naturvejlederne står
for spændende aktiviteter i naturen. Kom med på stranden og se
og spis alt godt fra havet, eller tag
med på fiskekutter og få friske fisk på krogen. Naturvejlederne guider og fortæller om naturens finurligheder.

StreetX
Børn og unge i alle
aldre har stor glæde
af den legende bevægelsesform Parkour.
Frederiksberg Parkour Forening benytter parkourinstruktører fra StreetX, til undervisning af
150 børn ugentligt på Frederiksberg.

Teater Pandora
Al undervisning på Pandoras Teaterskole varetages af
professionelle scenekunstnere. Undervisningen balancerer mellem et højt fagligt kunstnerisk niveau og en
social og sjov fritidsaktivitet for eleverne. Vi giver børn
og unge selvtillid til at tro på egne kreative evner.

AKTIVITETER
UDEN TILMELDING
Den Bemandende Legeplads
i Lindevangsparken
Den bemandede legeplads i Lindevangsparken, byder på Frederiksbergs hyggeligste legeplads.
Til sommer har vi samlet en masse aktiviteter til dig og din familie.
Se det fulde program med datoer,
tidspunkter og opdateret information på vores facebook side ”Den
Bemandede Legeplads i Lindevangsparken”.

På Biblioteket Frederiksberg hjælper vi dig med at finde gode bøger, spil og film. Vi har masser af
plads til at hygge med vennerne,
læse tegneserier i en blød sofa eller spille nye spil. Du kan besøge os i både regnvejr
og solskin på Hovedbiblioteket, Biblioteket Danasvej,
Biblioteket Godthåbsvej, Medborgercentret Nordens
Plads og Biblioteket i KU.BE. Vi tilbyder også spændende aktiviteter, som ikke kræver tilmelding.
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Biblioteket Frederiksberg
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KU.BE
Kom hen til os i KU.BE i sommerferien, hvor vi har sat et varieret
program for skolebørn i alle aldre
sammen til dig, der elsker at leve
dig ind i eventyrlige universer, bevæge dig på den sjove måde og deltage i workshops
sammen med andre skolebørn. Du kan som altid også
blot slippe din egen fantasi løs i KU.BE’s Byhave eller
lege og hænge ud på vores indendørs bevægelsesfaciliteter eller i biblioteket.
I skolernes sommerferie må du godt komme til Sommer på Frederiksberg-aktiviteter i KU.BE uden en voksen, hvis du er skolebarn - også selvom du ikke er fyldt
10 år endnu. Hvis du er under 10 år og gerne vil lege
i KU.BE uden at deltage i en aktivitet, skal du stadig
have en voksen med.

Storm P. Museet
Vi er museum for humoristen,
tegneren og maleren Storm P. og
for humor og satire i kunsten. Vi
viser en masse skønne gamle tegneserier med Storm P.s kendte og elskede figurer som
Peter Vimmelskaft, hans ven Ping, de 3 små Mænd og
Nummermanden. Desuden viser vi Storm P.s skøre opfindelsestegninger samt hans farverige og spændende
malerier.

På kube.frederiksberg.dk kan
du finde beskrivelse af aktiviteter, datoer
for disse samt tilmeldingsinformation.
God fornøjelse.
Udgivet af Frederiksberg Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen
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