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VELKOMMEN TIL SOMMERUNDERHOLDNING

Det er os en stor fornøjelse at byde velkommen til endnu en sommer 
spækket med gratis tilbud til børn og unge i Nyborg Kommune.

En stor tak alle foreninger der stiller op med arrangementer og deltagelse. 

Projektgruppen for Sommerunderholdning 2018 består af: 
Anders R. Pedersen (Musikskoleleder, Skole- og Kulturafdelingen)
Lars G. Andersen (Fritidskonsulent, Skole og Kulturafdelingen)
Torben B. Olesen (Børnebibliotekskonsulent, Nyborg Bibliotek) 
 
Spørgsmål vedrørende foreningsaktiviteter rettes til:
Fritidskonsulent Lars G. Andersen tlf. 63 33 78 82

Spørgsmål vedrørende Tossede Tirsdage rettes til: 
Børnebibliotekskonsulent Torben Olesen tlf. 63 33 74 83 
 
Vedrørende Tossede Tirsdage: 
Ret til ændringer eller aflysninger forbeholdes. 
Det er gratis at deltage. 
Husk noget at sidde på - et tæppe eller din egen klapstol. 
I tilfælde af dårligt vejr kan forestillingerne blive flyttet til :
Nyborghallen, Halvej 1, 5800 Nyborg. 

Hvis du er i tvivl, så henvend dig til 
Nyborg Bibliotek tlf. 63 33 70 75. 

Rigtig god fornøjelse!

Med store sommerhilsner
Arrangørerne

Nyborg Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen og Nyborg Bibliotek.

Nyborg

BIBLIOTEK



Tossede Tirsdage

PALLE PIRAT: DE MAGISKE DANSESTØVLER 
Tirsdag 3. juli kl. 10.30 | ”Den Grønne”, Gasværksvej 2 

Danmarks populære pirater præsenterer et morsomt og musikalsk børneshow 
for hele familien. I den muntre forestilling kan man bl.a. høre ”Klar! Pirat! 
Start!”, der er et af de kendteste numre fra Palle Pirat, samt en masse andre 
seje sange for piratbørn og deres familier.
Alder: Fra 3 år | Varighed: 45 minutter

CIRKUS OG KLOVNESHOW 
Tirsdag 10. juli kl. 10.30 | ”Den Grønne”, Gasværksvej 2 

Multiartisterne Benny Schumann og Max Carling fejrer 250 året for Cirkus med 
en forestilling, hvor de både sammen og hver for sig optræder med diverse 
cirkus indslag: jonglering, klovnerier, magi, akrobatik, bugtaleri, musik og slap 
line balance, tilsat cirkushistorie.
Alder: Egner sig for alle | Varighed: 45 minutter

KONCERT M. FOLKEMUSIKORKESTRET SVØBSK 
Tirsdag 17. juli kl. 10.30 | ”Den Grønne”, Gasværksvej 2 

Svøbsk spiller koncert med instrumenterne violin, harmonika, klaver, trommer… 
og så går den vilde og forførende folkemusik, der griber publikum ved hjertet og 
fødderne, så de knap kan sidde stille. Musikken er en blanding af traditionel og 
moderne folkemusik, virtuost fremført med legende lethed og masser af sjæl.
Alder: Fra 4 år | Varighed: 45 minutter

BEAT & BRØL - I DINOSAURLAND
Tirsdag 24. juli kl. 10.30 | ”Den Grønne”, Gasværksvej 2 

Mød de to dukker, pigen Beat og drengen BrøL. Sammen med vildmanden Mor-
ten, tager de hele vejen til dinosaurlandet og besøger de kendte og berygtede 
dinosaurer. Hvert dyr får en historie, samt en sang med på vejen og lytter man 
godt efter, kan man faktisk lære lidt om de store dyr.
Alder: Egner sig for alle | Varighed: 45 minutter

FAMILIEFORESTILLINGEN FOREVER YOUNG
Tirsdag 31. juli kl. 10.30 | ”Den Grønne”, Gasværksvej 2 

FOREVER YOUNG er en satirisk teaterforestilling om over skønheds- og 
medicinalindustriens metoder og over tidens angst for alderdom og fysisk- og 
psykisk udu. FOREVER YOUNG fremføres af en løsluppen herretrio, der med stor 
fysik, fører publikum gennem historien om jagten på evig ungdom.
Alder: Fra 6 år | Varighed: 50 minutter



Sommeraktiviteter 
for børn

Uge 27 - 31



Uge 27

BRÆTSEJLADS / WINDSURFING
man. 2. juli | tir. 3. juli | ons. 4 juli 

Du skal være fyldt 10 år og kunne svømme. Vi har våddragter og redningsveste, 
men medbring gamle sko og badetøj.

Tid: 13.00 - 16.45
Sted: Storebæltsbadet, Østerøvej, Nyborg

KEGLESPIL 
man. 2. juli | tir. 3. juli | ons. 4. juli | tor. 5 juli | fre. 6. juli 

Fra 8 til 18 år. Husk rene kondisko.

Tid: 14.00 - 18.00
Sted: Nyborg Keglecenter v. Skovparkhallen, Skaboeshusevej 100, Nyborg

BUESKYDNING 
man. 2. juli 

Bueskydning med børn og voksne samt lidt historisk formidling omkring sværd-
kamp, bue og armbrøstskydning. Vi instruerer og hjælper alle. 
For alle børn fra 8 år.
Tid: 10.00 - 14.00
Sted: Nyhavevej 1A, Vindinge, Nyborg - følg skiltene

SKAK 
man. 2. juli 

Undervisning, spil og lille turnering. For alle børn fra 8 år.

Tid: 13.00 - 17.00
Sted: Sdr. Skole, Svenborgvej 39, Ullerslev

BILLARD 
ons. 4. juli 

Kom og prøv at spille billard. Vi stiller billardkøer og kugler til rådighed.
For alle børn fra 10 år.

Tid: 13.00 - 16.00
Sted: Billardklubbens hus, Johs. Høirupsvej 90, Nyborg



MODELFLYVNING 
søn. 8. juli 

Du kan sammen med vores instruktør prøve vores skolefly, du kan ”komme 
med op” og flyve droneracer med videobriller på og du vil kunne se klubbens 
andre fly i luften. Vi er meget afhængige af vejret, så det må ikke blæse for 
kraftigt, og ved varig regn aflyses der. Modelflyvning er for alle skolebørn.
Tid: 11.00 - 15.00
Sted: Koledhusvej 3A mellem Øksendrup og Svinding - bag grusgraven.

Uge 28

SKYDNING 
tor. 12. juli | fre. 13. juli 

Kom og prøv forskellige former for skydning. Skydevåben og ammunition stilles 
til rådighed.
For alle børn fra 7 til 15 år - forældre er også velkomne.
Tid: 13.30 - 16.30
Sted: Skydebanen på Kertemindevej 38, Aunslev

BUESKYDNING 
man. 9. juli 

Bueskydning med børn og voksne samt lidt historisk formidling omkring sværd-
kamp, bue og armbrøstskydning. Vi instruerer og hjælper alle. 
For alle børn fra 8 år.
Tid: 10.00 - 14.00
Sted: Nyhavevej 1A, Vindinge, Nyborg - følg skiltene

SKAK 
man. 9. juli 

Undervisning, spil og lille turnering. For alle børn fra 8 år.

Tid: 13.00 - 17.00
Sted: Sdr. Skole, Svenborgvej 39, Ullerslev

BILLARD 
ons. 11. juli 

Kom og prøv at spille billard. Vi stiller billardkøer og kugler til rådighed.
For alle børn fra 10 år.

Tid: 13.00 - 16.00
Sted: Billardklubbens hus, Johs. Høirupsvej 90, Nyborg



Uge 29

BUESKYDNING 
man. 16. juli 

Bueskydning med børn og voksne samt lidt historisk formidling omkring sværd-
kamp, bue og armbrøstskydning. Vi instruerer og hjælper alle. 
For alle børn fra 8 år.
Tid: 10.00 - 14.00
Sted: Nyhavevej 1A, Vindinge, Nyborg - følg skiltene

SPORTSFÆGTNING 
tir. 17. juli 

Prøv moderne sportsfægtning. Nyborg Fægteklub starter først til oktober 2018, 
men allerede nu kan du prøve at fægte med klubben. Medbring sportssko, 
lange træningsbukser, t-shirt og drikkedunk. For alle børn fra 7 til 13 år.
Tid: 09.00 - 12.00
Sted: Centersalen, Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15, Nyborg

SPORTSFISKERI / FISKESKOLE 
man. 16. juli | tir. 17. juli | ons. 18. juli 

Grundkursus i fiskeri efter voldgravens mange fiskearter.
Vi stiller fiskegrej til rådighed - husk solcreme og drikkevand.
For alle børn fra 10 til 18 år.
Tid: 10.00 - 15.00
Sted: Foreningens hus ”Fangstkrogen” på Volden v. ”Den Grønne”, Nyborg

BILLARD 
ons. 18. juli 

Kom og prøv at spille billard. Vi stiller billardkøer og kugler til rådighed.
For alle børn fra 10 år.

Tid: 13.00 - 16.00
Sted: Billardklubbens hus, Johs. Høirupsvej 90, Nyborg

SPORTSFISKERI / FISKESKOLE 
tor. 19. juli | fre 20. juli 

Grundkursus i fiskeri efter fladfisk på Knudshoved.
Deltagerne skal selv have fiskegrej med.
For alle børn fra 10 til 18 år.
Tid: 10.00 - 15.00
Sted: Vi mødes på p-pladsen foran DSB-Kursuscenter, Knudshoved Fyrvej 1, Nyborg



Uge 30

BUESKYDNING 
man. 23. juli 

Bueskydning med børn og voksne samt lidt historisk formidling omkring sværd-
kamp, bue og armbrøstskydning. Vi instruerer og hjælper alle. 
For alle børn fra 8 år.
Tid: 10.00 - 14.00
Sted: Nyhavevej 1A, Vindinge, Nyborg - følg skiltene

SPORTSFÆGTNING 
tor. 26. juli 

Prøv moderne sportsfægtning. Nyborg Fægteklub starter først til oktober 2018, 
men allerede nu kan du prøve at fægte med klubben. Medbring sportssko, 
lange træningsbukser, t-shirt og drikkedunk. For alle børn fra 7 til 13 år.
Tid: 09.00 - 12.00
Sted: Centersalen, Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15, Nyborg

BILLARD 
ons. 25. juli 

Kom og prøv at spille billard. Vi stiller billardkøer og kugler til rådighed.
For alle børn fra 10 år.

Tid: 13.00 - 16.00
Sted: Billardklubbens hus, Johs. Høirupsvej 90, Nyborg

SKAK 
man. 23. juli 

Undervisning, spil og lille turnering. For alle børn fra 8 år.

Tid: 13.00 - 17.00
Sted: Sdr. Skole, Svenborgvej 39, Ullerslev



Uge 31

TENNIS 
man. 30. juli | tir. 31. juli | ons. 1. august 

Du har måske set Tennis i TV? Det Kan Godt se svært ud, men er det nu også 
det? Nu har du mulighed for selv at se, om du kan ramme bolden. Tag en ven 
med, så kan I prøve det sammen. For alle børn fra 10 år.
Tid: 13.00 - 16.00
Sted: Tennisbanerne, Østerøvej 66, Nyborg

BUESKYDNING 
man. 30. juli 

Bueskydning med børn og voksne samt lidt historisk formidling omkring sværd-
kamp, bue og armbrøstskydning. Vi instruerer og hjælper alle. 
For alle børn fra 8 år.
Tid: 10.00 - 14.00
Sted: Nyhavevej 1A, Vindinge, Nyborg - følg skiltene

SKAK 
man. 30. juli 

Undervisning, spil og lille turnering. For alle børn fra 8 år.

Tid: 13.00 - 17.00
Sted: Sdr. Skole, Svenborgvej 39, Ullerslev

SPORTSFÆGTNING 
ons. 1. august 

Prøv moderne sportsfægtning. Nyborg Fægteklub starter først til oktober 2018, 
men allerede nu kan du prøve at fægte med klubben. Medbring sportssko, 
lange træningsbukser, t-shirt og drikkedunk. For alle børn fra 7 til 13 år.
Tid: 09.00 - 12.00
Sted: Centersalen, Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15, Nyborg

SKYDNING 
tor. 2. august | fre. 3. august 

Kom og prøv forskellige former for skydning. Skydevåben og ammunition stilles 
til rådighed.
For alle børn fra 7 til 15 år - forældre er også velkomne.
Tid: 13.30 - 16.30
Sted: Skydebanen på Kertemindevej 38, Aunslev


