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Sommer, sol og Aktiv Ferie 
Aktiv Ferie er nu klar med sit program for 2020. Dog bliver det 
lidt anderledes i år, hvor vi jo desværre har besøg af den  
ubudne gæst, corona. 

Hvert år glæder mange børn sig til Aktiv Ferie, og i år er trangen til at 
komme ud at opleve noget sammen med andre børn måske lidt større, 
end den plejer at være. 

”Efter nogle måneder hvor mange børn ikke har set andre end deres fa-
milier, banker sommerferien snart på døren. Udlandsrejser må vi nok se 
langt efter, så ferien kommer til at foregå herhjemme. Med dette års 
Aktiv Ferie har vi sammensat et program af sjove, lærerige og udfor-
drende aktiviteter, så børnene kan komme ud og få sommeroplevelser 
sammen med andre jævnaldrende”, siger Liselotte Hillestrøm, formand 
for udvalget for Fritid & Fællesskab. 

Feriefolderen, som bl.a. kan ses på www.hedensted.dk/aktivferie, byder 
f.eks. på gamle kendige som madskole, ridning og dykkeruge, men der 
er også blevet plads til nyheder som friluftsliv for begyndere, E-sport 
Camp og rulleskøjteløb. 

Fælles for alle 63 hold er, at de er tilpasset de gældende retningslinjer 
for covid-19. 

”Børnenes og instruktørernes sikkerhed kommer naturligvis i første 
række. Det betyder, at vi allerede undervejs i planlægningen aflyste 
hold, som ikke kunne leve op til de gældende retningslinjer. Derudover 
har vi reduceret i deltagerantallet på mange af holdene og taget alle de 
forholdsregler vi kan, så vi kan give børnene nogle fantastiske sommer-
oplevelser i trygge omgivelser”, siger Hans Vacker, formand for Fritids-
udvalget og næstformand i udvalget for Fritid & Fællesskab.  

Tilmeldingen til dette års ferieaktiviteter åbner mandag den 25. maj kl. 
19.00 på www.hedensted.dk.  
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