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SE HER HVAD DER SKER 
i alle uger af skolernes 
sommerferie, og læs meget 
mere inde i kataloget. 

UGE 26 
27. JUNI - 2. JULI

OL i Mosen, Unikke Stemmer, fe-
riesjov på Biblioteket, aktiviteter 
i B67, masser af sjov i Vollsmose 
Aktivitetsforening og  streetfodbold på 
Nonnebakken.

UGE 27 
4. JULI - 9. JULI

Ferieaktiviteter i Camp U, udflugter, 
bål, aktiviteter i B67 og ØB, Masser af 
sjov i Vollsmose Aktivitetsforening og 
streetfodbold på Nonnebakken

UGE 28 
11. JULI - 16. JULI

Ferieaktiviteter i FIUK og Røde Sol, 
aktiviteter i ØB og streetfodbold på 
Nonnebakken

UGE 29 
18. JULI - 23. JULI

Ferieaktiviteter i B1909, med boks-
ning og taekwondo. Streetfodbold på 
Nonnebakken

UGE 30 
25. JULI - 30. JULI

Ferieaktiviteter i B1909, med boks-
ning og taekwondo. Streetfodbold på 
Nonnebakken

UGE 31 
1. AUGUST - 6. AUGUST

Cirkus ved Camp U, fodboldskole i 
B1909 og afslutning med streetfod-
bold på Nonnebakken



STOR TAK
 TIL ALLE 

SPONSORER

KÆRE BØRN, UNGE OG FORÆLDRE 

I inviteres til sjov og glade dage i skolernes sommerferie 2022. 

Stigende leveomkostninger, corona eller ulighed i rejsemuligheder 
skal ikke forhindre, at vi rykker sammen og laver anderledes fælles-
skaber og aktivitetsløsninger for børn og unge i skolernes sommerfe-
rie. 

Sammen med offentlige, private og frivillige samarbejdspartnere, der 
alle har et fælles fokus på at skabe fællesskab, sundhed, trivsel for 
børn og unge i Odense, har vi sammensat et sommerferieprogram 
med idræt, musik, cirkus, mad, kreativ udfoldelse, leg og sociale ak-
tiviteter, der giver børn og unge, som holder sommerferien hjemme, 
en mulighed for at få nogle gode oplevelser. Vi håber også at se rigtig 
mange af jer forældre. 

Igen i år er vi lykkedes med at kunne lave sommerferieaktiviteter i 
alle 6 uger, fordi vi har nogle stærke og ansvarsbevidste frivillige for-
eninger. Hertil har vi fået hjælp af Røde Kors og Hospitalsfonden, og 
sidst, men ikke mindst har vi fået en stor hjælpende hånd af byggeen-
treprenørerne i Vollsmose, der har taget et stort socialt ansvar for, at 
vi har kunnet lykkedes med dette års sommerferieaktivitetsprogram

STOR TAK TIL ALLE DER HAR BIDRAGET

På vegne af styregruppen 
BoligSocialt Hus, Get2sport, SSP Odense og UngOdense

HOSPITALSFONDEN



OL I MOSEN

OL OG EN MASSE SJOV I UGE 26
I den første uge af sommerferien, går det løs igen. På banen 
bag ved Vollsmose Torv, vil der være en hel masse sjove kon-
kurrencer og discipliner man kan dyste i. 

Der er flotte medaljer til alle vindere i OL disciplinerne. 

Der vil være alle mulige forskellige slags sport man kan delta-
ge i, også selv om man er nybegynder. 

På pladsen rundt om OL vil der være kreative workshops, mad-
boder, lege, bål, hoppepude og en hel masse sjov for hele fa-
milien. 

Så hiv vennerne med, og få et par sjove dage til OL i Mosen. 

PRAKTISK INFO
Hvornår:
Mandag - torsdag kl. 12 - 17

Hvor:
På fodboldbanen bag Vollsmose Torv, 
og på bakken ved Camp U 

Hvem
Alle er velkommen til at kigge forbi. 
OL disciplinerne er mest for unge mellem 11 og 18

Hvad koster det
Det er gratis at være med, men husk penge til mad og drikke.

 UGE 26  



UGE 26
PRØV KRÆFTER MED ATLETIK
Torsdag i uge 26, den. 30. juni, kan du prøve kræfter med 
atletik. OL i Mosen får besøg af Odense Atletik, som vil stille 
op med forskellige atletikdiscipliner. 

Du kan være med til at prøve:

• 60m sprint 
• 60m hæk
• 200m stafet 
• Hylerkast 
• Medicinbold stød 

Odense Atletik er på pladsen kl. 13 - 16.30

FYR DEN AF MED FIUK

FIUK, den lokale fodboldklub, stiller op med forskellige di-
scipliner, som du kan dyste i. 

Og ligesom ved de andre OL discipliner kan du vinde flotte 
medaljer. 

Man behøver ikke være tilmeldt på forhånd for at deltage. 

Kom ned og mød de frivillige fra FIUK, det kan være de bli-
ver dine fremtidige trænere, hvis du får lyst til at spille fod-
bold, efter du har været med i alle de sjove OL lege. 

Mød FIUK på boldbanen bag Vollsmose Torv.

KÆPHESTNING
Alle ponyerne fra Stalden i Mosen, er taget på Sommerfe-
rie, på en stor gård uden for byen. Her kan de gå ude hele 
dagen, og være sammen med en masse andre heste. 

Derfor deltager Stalden med kæphestning i stedet for. 

Så kom og vis hvad du dur til på ”hesteryg”, spring ikke over 
hvor gærdet er lavest, men udfordr dig selv, til at hoppe hø-
jest, løbe hurtigst eller lave de sjoveste dressur trin. 

Det lyder skørt, men det er sjovere end du tror. 

Du kan være med til kæphestning om mandagen i uge 26.



UNIKKE STEMMER
>>>>  UGE 26  <<<<

KUNNE DU TÆNKE DIG AT SKRIVE SANGE OM 
DIN HVERDAG OG DIT LIV?

Kunne du tænke dig at bruge din stemme og har du lyst til at 
synge eller rappe?

Sammen skriver vi DIN historie over seje beats og tracks.
Fortæl dine drømme eller hvad du har på hjertet, - I vælger hvad 
teksten skal handle om.
 

Hvad skal der ske?
Vi skal synge, rappe, skrive sange sammen og lave forskellige 
aktiviteter som f.eks.:

• Cirkelsong
• Navnerap
• Op på et beat
• Fantasy værksted

 

Hvem underviser?
Aisha er sanger og producer. Hun har rødder i Danmark og Somalia. Aisha har arbejdet med musik i mange år, og hun udgiver løbende 
soloprojekter på eget pladeselskab, Black Box Records. Hun har både turnéret med sin egen musik og optrådt sammen med danske 
og internationale solister og bands. Udover at skrive og producere sin egen musik, har Aisha også skrevet musik med børn og unge 
landet rundt i mere end 10 år med Unikke Stemmer.

Workshoppen er for dig, der elsker musik og synes det er fedt at synge, eller som har lyst til at prøve at skrive sange.
Workshoppen er for alle piger mellem 10-17 år, der har lyst til at bruge stemme og fantasi, - både begyndere og øvede.
 

Workshoppen er gratis. 

Hold øje med Camp Us Facebook og Instagram, hvor der vil komme nærmere info om tilmelding. 

VOLLSMOSE AKTIVITETSFORENING
VOLLSMOSE AKTIVITETSFORENING ÅBNER 
DØRENE I UGE 26 OG 27 

Der vil være masser af fede aktiviteter for børn i Bøgeparken 98C, 
hvor vi vil lave en helt masse sjov og leg i sommerferien.

Aktiviteterne vil bl.a. være spejderoplæring, fodboldturnering, stikbold, klip/
klister og maling, og en helt masse andre hyggelige aktiviteter i sommerfe-
rien.

Vi opdaterer løbende hvad vi skal i de forskellige dage på vores 
Facebook side: Vollsmose aktivitetsforening.



SOMMERSJOV PÅ BIBLIOTEKET
>>>>  UGE 26  <<<<

EN PLADS I PLANEN

DIT LOKALE BIBLIOTEK HAR ÅBENT SOM NORMALT 
HELE SOMMEREN, 
Mandag og onsdag kl. 13.00 - 18.00 
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 - 16.00 
Lørdag kl. 10.00 - 14.00 

Så kom på Vollsmose Bibliotek til leg og hygge og vi står også som altid klar 
til at hjælpe dig med at finde en god bog. Hele sommeren vil der også være 
mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer blandt andet læsekonkur-
rencen Sommerbogen. Jo flere bøger du læser, desto større er chancen for 
at vinde fede præmier. 

I uge 26, mandag – lørdag, gør vi det ekstra festligt for børnene. Udover at 
vi som altid gerne hjælper med at anbefale en god bog, har vi også sommer-
konkurrencer og i løbet af ugen vil der være forskelligt overraskende hygge.  

MANDAG – TORSDAG UGE 26:
Find Bibliotekaren på plænen ved Vollsmose OL. Vi putter biblioteket på hjul 
og kommer ned på plænen med bøger, lege og hygge. 

DEN EFTERLADTE KUFFERT - TIRSDAG D. 28/6

Der er efterladt en kuffert på Vollsmose Bibliotek. Kufferten er fyldt med 
notesbøger, en diktafon med lydoptager, kamera med videooptagelser og 
en sammenkrøllet seddel med telefonnummer. 

Hvem har efterladt kufferten? Hvorfor er kufferten blevet efterladt? 

Sammen med forfatter Stine Sillesen går deltagerne på jagt i kuffertens ind-
hold og forsøger at finde ud af historien bag den mystiske efterladte kuffert.

For de 7-10-årige Kl. 11.00 - 14.00 
Begrænset pladser – billetter via odensebib.dk

UDSTILLING MED ARKITEKTER FRA EAHR

Sammen med arkitekter, lydkunstnere og filmskabere, har en gruppe unge 
fra Vollsmose eksperimenteret med forskellige kreative medier. 

De har bl.a. brugt video, lyd, tegning og collage til at undersøge, hvordan de 
bruger deres omgivelser, hvad der sker i Vollsmose lige nu og hvordan de 
kunne tænke sig, at Vollsmose ser ud i fremtiden. 

I uge 26, kan du se hvad de har lavet, og snakke med arkitekterne bag.



>>>>  UGE 27  <<<<

BÅL OG MAD PÅ CAMP U

I uge 27, mandag til torsdag mellem kl. 12 og 17, kan du 
være med til at lave mad over bål. 

Menuen er ikke fast, så du kan også være med til at ønske, 
hvad vi skal lave. Har du fx. en vildt god opskrift som du 
gerne vil dele med alle andre, så kan det være vi kan lave 
din yndlingsret på bålet en af dagene. 

Kig forbi og få en snak og en snack i hyggen rundt om bålet. 

SOMMERSJOV PÅ CAMP U
Camp U har lukket i sommerferien, ihvertfald i vores nor-
male åbningstider. Men vi åbner op for forskellige aktivite-
ter om eftermiddagen. 

Mandag - torsdag i uge 27, mellem kl. 12 og 17 kan du 
komme forbi Camp U og se hvad der sker. 

Måske er der åbent i danselokalet, eller krea. Måske kan 
du være med til at rappe i studiet eller spille E-sport. Du 
kan også selv være med til at bestemme hvad der skal ske, 
med de voksne, som er der. 

Det meste kommer til at foregå udenfor, hvis vejret er godt. 

CAMP U 

TAG MED PÅ TUR
I uge 27 tager Camp U på en masse forskellige ture, med 
vores busser, ud i det blå. 

Det kan være vi tager til stranden i Kerteminde, eller til 
Fynshoved. Måske en tur til badeland i Fredericia eller må-
ske noget helt andet. Du kan være med til at bestemme, 
hvis du kommer i Camp U og aftaler det med Zakir. 

Det er gratis at komme med på tur, men husk penge til is, 
hvis vi kommer til at køre forbi et ishus. 



>>>>  UGE 27  <<<<

VOLLSMOSE AKTIVITETSFORENING
VOLLSMOSE AKTIVITETSFORENING ÅBNER 
DØRENE I UGE 26 OG 27
Der vil være masser af fede aktiviteter for børn i Bøgeparken 98C, 
hvor vi vil lave en helt masse sjov og leg i sommerferien.

Aktiviteterne vil bl.a. være spejderoplæring, fodboldturnering, stikbold, klip/
klister og maling, og en helt masse andre hyggelige aktiviteter i sommerfe-
rien.

Vi opdaterer løbende hvad vi skal i de forskellige dage på vores 
Facebook side: Vollsmose aktivitetsforening.

afholdes i uge 26 og uge 27

Carlsen-Skiødts Vej 37, 5220 Odense SØ

AFHOLDES I UGE 26 OG UGE 27

I hver uge afvikles aktiviteterne alle hverdage 
fra 13-17.

Både drenge og piger er velkommen i 
aldersgruppen 6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold og andre 
fritidsaktiviteter/lege.

Det er gratis at deltage og man møder bare op.

 i B67
Ferieaktiviteter

27. JUNI – 1. JULI
4. JULI -8. JULI

Afholdes i uge 27 og uge 28

Arkonavej 10B, 5000 Odense C

 i ØB
Ferieaktiviteter

AFHOLDES I UGE 27 OG UGE 28

Alle hverdage kl. 13.00-17.00
på Arkonavej 10B

Både drenge og piger er velkommen i 
aldersgruppen 6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold og andre 
aktiviteter/lege.

Det er gratis at deltage og man møder bare op.

4. JULI – 8. JULI
11. JULI -15. JULI

FERIE FODBOLD FOR ALLE



AKTIVITETER I RØDE SOL KULTURFORENING 
I uge 28 laver vi en masse aktiviteter for børn og unge. Det er gratis at deltage og vi glæder os 
til at se en masse glade børn og unge. 

Sommerferieaktiviteter vil være forskellige hver dag, følg med på vores facebook side. Nogle 
af aktiviteterne er f.eks.: 

• Fiskeri i samarbejde med Fiskeri Akademi
• Kreative projekter I Syværkstedet 
• Madlavning - med mad fra forskellige lande
• Grillmad, Snobrød på bål 
• Konkurrencer og turneringer og forskellige boldelege 
• Hygge dag, BørneBazar, Talentshow og Præmier.
• Daglige Præmier til en dagens bedste barn, en pige og en dreng.

RØDE SOL KULTURFORENING

FERIE I FIUK
>>>>  UGE 28  <<<<

ALLE DAGE I UGE 28
Mandag til fredag kl. 12 -15 kan 
du møde FIUK på boldbanen bag 
Vollsmose Torv. Der vil være alle 
mulige slags aktiviteter og selvføl-
gelig også en masse fodbold.

Mød bare op, du behøver ikke 
være tilmeldt.  
Mad og drikke kan købes. FIUK



10.juni – 20.august

Læs og vindi sommerferien

Se mere på
www.sommerbogen.dk



street street 
FODBOLDFODBOLD 

KOM OG VÆR MED TIL STREET-FODBOLD ODENSE 
MED JULIE BRØNDUM, BAKARY BOJANG OG 

ERIC BODJO

VI SØRGER FOR DEN GODE 
STEMNING MED FED MUSIK

Alle piger og drenge fra 11 år er velkommen, så er du en pige eller dreng, 
som har lyst til at spille fodbold og møde nogle venner, som du ikke kender 
endnu, så mød op til Streetfodbold med Julie, Bakary og Bodjo. Der er ikke 

krav til om man kan spille fodbold i forvejen.

• lørdag d. 18. juni
• lørdag d. 25. juni
• lørdag d. 2. juli
• lørdag d. 9. juli
• lørdag d. 16. juli
• lørdag d. 23. juli
• lørdag d. 30. juli
• lørdag d. 6. august  

Streetfodbold Odense afsluttes på Nonnebakken, 
hvor der vil være musik og fest.

Dagens fairplay T-shirt uddeles til en pige og en dreng der igennem 
dagens street-fodbold turnering har udvist en særlig fairplayånd. Fairplay 

T-shirten uddeles hver lørdag efter endt street-fodbold.

ALLE DAGE

KL. 12-16 

PÅ NONNEBAKKEN



SOMMERFERIEAKTIVITETER i
SOMMERFERIEAKTIVITETER i

B1909B1909

Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ

AFHOLDES I UGE 29 & 30

Uge 29 & 30

Alle hverdage fra 

kl. 13.00 til 17.00
Både drenge og piger er 

velkommen i aldersgruppen 
6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold, 
taekwondo, boksning og andre 

aktiviteter/lege. SAHAN står i køkkenet 
og laver lidt eftermiddagsmad hver dag

Det er gratis at deltage og 
man møder bare op.

18. JULI – 22. JULI
25. JULI – 29. JULI

>>>>  UGE 29 - 30  <<<<



DBU Get2Fodboldskole 2022
DBU Get2Fodboldskole 2022– udvikling, fællesskab og fodbold

Fakta om DBU’s Fodboldskole:For drenge og piger i alderen 5 – 11 årPris: 150,- for en uge
Tilmelding på SMS til Kenneth på 24 66 33 25

Det får du:
- DBU-sæt bestående af T-shirt og shorts fra Hummel

- Diplom
- Drikkedunk
- Unikt designet SELECT fodbold

Vi gør opmærksom på at der max er plads 

til 80 deltagere, som tilmeldes efter først til 

mølle-princippet.

DBU Get2Fodboldskole
v/B1909´s anlæg på Gillestedvej

Uge: 31 man - fre 
  kl. 10 - 14
   
  Husk madpakke!

En del af noget større

UGE 31UGE 31
1. - 5. august1. - 5. august

>>>>  UGE 31  <<<<



DBU Get2Fodboldskole 2022
DBU Get2Fodboldskole 2022– udvikling, fællesskab og fodbold

TILMELDINGSBLANKETTILMELDINGSBLANKET

En del af noget større

Navn: ___________________________

Telefon:___________________________

Alder: ___________________________

Tøjstørrelse:    116
      128
      140
      152
      164
      176
      S
      M
      L
      XL
Tøjpakken udleveres onsdag i fodboldskolen.

HUSK TRÆNINGSTØJ!

(SÆT KRYDS)

>>>>  UGE 31  <<<<



>>>>  UGE 31  <<<<

PÅ PLÆNEN BAG CAMP U

CirkUsGøGL, sjov oG LEG for ALLE BørN oG UNGE

GRATIS ADGANG
forENiNGEN sMiL LAvEr MAD TiL os HvEr DAG


