
Sommersjov i Vipperød 

 

 

Uge Dato Tidsrum Aktivitet Beskrivelse af aktiviteten Medbring Alders- 
gruppe 

Max antal 
 deltagere 

Tilmeldingsfrist 

27 30. juni 9 - 13 Tre slags snobrød Snobrød er ikke bare dej der bliver snoet rundt om en pind og branket i et 
bål. Snobrød kan laves på utallige måder til lækker og dejlig mad. Så kom og 
vær din egen kok i nogle timer, lav lækre snobrød og bliv mæt af oplevelse, 
bål og dejlig mad. 

Drikkedunk 8 – 12  12 29. juni 

28 7. juli 9 - 15 Byg et insekthotel Der vil være materialer, værktøj og en opskrift til rådighed, du skal bare 
komme med godt humør og lyst til at arbejde med træ og finde ting i 
naturen til dit insekthotel, som du naturligvis får med hjem. 

Madpakke, drikkedunk og 
GODT HUMØR! 

10 - 14 10 5. juli 

28 8. juli 9 - 15 Hulebyggeri Byg den bedste hule i skoven, kun fantasien sætter grænser for, hvor god 
den skal være. Det er helt op til dig som hulebyggemester at bestemme. 

Madpakke, drikkedunk og godt 
byggehumør 

8 - 12 12 5. juli 

28 9. juli 9 - 13 Snitteværksted Lær at snitte en svamp, en kniv, en ske, en fugl, eller andre kunstværker. Du 
lærer om kniven, sikker brug, og hvordan man former træ til både noget 
nyttigt og noget smukt. 

Drikkedunk, madpakke og 
GODT HUMØR! 

10 - 17 10 5. juli 

31 27. juli 9 - 16 Sæbekassebil og rally Vipperød Rally, sommerens sjoveste sæbekasseløb. 
I skal melde jer til som et hold på max tre personer, byg jeres egen bil og 
afslut dagen med at køre rally. Der vil være præmier til vinderne. Hvert hold 
må medbringe en voksen hjælper og en skruemaskine. 

Drikkedunk, madpakke, godt 
humør og kampgejst, samt hjul 
til jeres bil 

10 - 17 12 hold af 3 
deltagere 

20. juli 

31 28. - 29. juli 19 - 10 Sove ude – i telt Prøv at sove ude i naturen, oplev nattens dyr og lyde, hør en ugle, en 
nattergal, måske en flagermus, gå en tur i mørket, sid i mørket og nyd 
flammerne i bålet, sov i telt og vågn op til den nye dag, som vi slutter af med 
at spise morgenmad sammen før du skal hjem igen 

Sovepose, liggeunderlag, hvad 
du skal bruge til natten, en 
drikkedunk, samt kontakt 
information til dine forældre. 

10 - 14 15 29. juli 

31 30. juli 9 - 13 Krible krable dyr Find de små dyr ude i dit nærområde, hvad er det egentlig for nogle 
størrelser? Hvordan lever de? Hvad gør de egentlig godt for? Kan du fange 
dem, kan du se på dem i mikroskop og lup. 
Byg en insektsuger, så det bliver nemt at indsamle og kigge på dyrene. Kom 
når du vil i åbningstiden, det er en åben aktivitet. 

Drikkedunk, madpakke, godt 
humør og masser af mod, for 
så får du mest ud af det. 

0 – 6 år 
ifølge 
med 
voksen 

50 Ingen tilmelding 
Det er en åben aktivitet, 
man kan gå til og fra. 
Adgang lukkes ved 50 
tilstedeværende 

32 4. august 9 - 13 Smykkeværksted Hjemmelavede perler, lædersmykker, armbånd, halskæder mv, knyttede 
armbånd og nøgleringe. Der vil være materialer til forskellige ting, så 
mulighederne er mange 

Drikkedunk, madpakke og 
GODT HUMØR! 

8 - 14 15 2. august 

32 5. august 10 - 14 Pandekager Bag pandekager med brændenælder, skvalderkål, mælkebøtter, bellis, bær 
og andet spændende, du kan finde i naturen. Aktiviteten er åben, så du kan 
komme når du vil i åbningstiden og hygge om bålet, i skoven og på 
spejderpladsen. 

Drikkedunk  0 – 6 år 
ifølge 
med 
voksen 

50 Ingen tilmelding 
Det er en åben aktivitet, 
man kan gå til og fra. 
Adgang lukkes ved 50 
tilstedeværende 

 
 

Tilmelding: på mail til dvthilgreen@gmail.com eller sms til 29453712. Mobilnummeret er også kontakt telefon.  
 
Du ved du er med på aktiviteten, når du har fået en besked fra mig. Vipperød spejdere er velkomne til alle aktiviteter, hvis de er iført uniform(som minimum tørklæde). 
 
Ansvarlig for og til stede på alle aktiviteterne: Diana Vicki Thilgreen 
 
 
 
 


