
  

 

 
I efterårsferien vil børnene i køkkenet 
eller mærke adrenalinens sus  
I uge 42 har 358 børn tilmeldt sig Aktiv Efterårsferie, og det er 
aktiviteterne omkring madlavning og fart over feltet, der hitter. 

Sunde madpakker, søde sager eller lækkert hjemmelavet chokolade – 
hvad der skal kokkereres betyder ikke så meget. Seks madlavningshold 
fordelt udover kommunen er alle fuldt bookede.  

”At børn gerne vil lave mad, vidste vi godt fra tidligere år. Men at inte-
ressen er så stor, det har overrasket os positivt. At få lov til at komme 
med i køkkenet og snitte, røre, ælte, læse opskrifter og kreere et måltid 
i fællesskab giver børnene en god oplevelse og en læring, som de kan 
tage med hjem og bruge i deres hverdag”, udtaler leder af Kultur & Fri-
tid Teresa Egballe. 

Aktiviteter der udfordrer, giver sved på panden og måske er lidt græn-
seoverskridende er også et hit. I år udbydes skateboard for første gang, 
og sammen med BMX og rappelling udgør de gruppen af de mere eks-
treme aktiviteter.  

”Vi ser en tendens, hvor de uorganiserede aktiviteter vinder mere og 
mere frem. Børn og unge kører på skateboard og løbehjul efter skoletid 
og den lokale BMX-klub har vokseværk. Man vil gerne fællesskabet og 
det at have en fælles interesse at mødes om, men man vil også gerne 
udfordre sig selv og mærke adrenalinen suse rundt i kroppen”, siger 
Hans Vacker, formand for Fritidsudvalget og medlem af Byrådet. 

Aktiv Efterårsferie arrangeres i et samarbejde mellem det lokale for-
eningsliv, eksterne samarbejdspartnere og Hedensted Kommune. 

”Vi er utrolig glade for, at vores foreningsliv bakker så flot op omkring 
Aktiv Ferie. Uden deres støtte og engagement var det ikke muligt at til-
byde kommunens børn et så spændende og varieret udbud af aktivite-
ter. Det skal de have en stor tak for”, roser Hans Vacker. 

Aktiv Efterårsferie er et tilbud til alle kommunens 0.-9. klasser. I 2017 
er der 358 tilmeldte fordelt på 24 hold. Sidste år var der 252 tilmeldte 
fordelt på 17 hold. Der er således mere end 40% flere børn tilmeldt i år 
end i 2016. 
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