
Aktiviteter 
i din

Sommerferie
Velkommen til sommeren 2021

med Gabriel Jensens 
spændende aktiviteter og ture.

Så er Gjf-programmet for denne sommerendelig fastlagt. Vi har grundet COVID-19, måtte vente
på meldinger fra arrangørerne af de forskellige aktiviteter, men nu er vi klar med et bredt udvalg 
af spændende aktiviteter, som de tidligere år..    
De aktiviteter der kan købes via et link på vores hjemmeside, tilbydes i samarbejde med institu-
tioner, klubber og foreninger, hvilket vil sige, at der ikke er tale om et pædagogisk pasningstilbud. 
Derfor er det en forudsætning, at de børn der deltager, kan klare sig selv.
 
Billetterne kan købes fra mandag 14. juni kl. 12.00 til en symbolsk pris på 30 kr. 
(billetprisen er den samme, uanset om det er et endagstilbud eller en aktivitet, der løber over en 
uge)
....................................................................................................................................................

I dragørlejren vil der være personale, der står for aktiviteterne, 
og personale der fører opsyn med de børn og unge der del-
tager. Alle ansatte har afgivet en børneattest og de voksne,
der står for badning, har som minimum en bassinprøve. 
Dragørlejren er åben for alle børn og unge fra 1. klasse til 
og med 9. klasse de første to uger af sommerferien mandag 
til fredag. 
Vil du være sikker på en plads i bussen, skal du sende en sms
mellem kl. 8 og kl. 12. dagen før til 2326 1464 og skrive dit fulde 
navn, alder og hvor du står på bussen.  

Ved bussen møder du personalet.
Se program for Dragørlejren og busopsamlingssteder på 
næste side.
Første gang du skal med til Dragør, skal du medbringe
et udfyldt turkort, eller dit sundhedskort og et telefon-
nummer til dine forældre.
På gjf.dk er der yderligere information, om hvor de forskellige
aktiviteter finder sted, og hvad du skal medbringe.
Du finder også videoklip fra nogle af aktiviteterne og meget mere.
Nogle aktiviteter kræver forældretilladelse for deltagelse, 
På hjemmesiden finder du en tilladelserne til underskrift.  
Med ønsket om en god og aktiv sommer.
Søren Freiesleben
Forretningsfører 
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1 Ridning (Klampenborg) 09.00
15.00 fra 10 år

2 Islænder ridning 
(Frederiksdal)

09.00
15.00 fra 10 år

3 Rollespil i skoven 10.00
15.00 fra 9 år

4 Gokart (CPH Gokart)
husk forældretilladelse

13.00
16.00 fra 10 år

5 Power racing Gokart
husk forældretilladelse

11.45
13.30 fra 10 år

min. 130 cm.

6 Mountainbike i skoven 10.00
14.00 fra 8 år

7 BMX på bane
husk forældredeltagels

10.00
12.00 7-9 år

8 BMX på bane
husk forældredeltagelse

13.00
15.00 fra 10 år

9

Lasergames
Human football

Sumostafet
husk ansvarsseddel

09.45
13.00 fra 7 år

10 Urban Ranger Camp
husk forældretilladelse

09.45
13.00

fra 12 år
min.155cm.

11 Paddle-board 
husk forældretilladelse

09.45
13.00 fra 10 år

12 Tim Valdimirs  Køkken 09.00-
15.00 fra 10 år

13 COPENHILL
På ski i København

09.30
12.00 8-10 år

14 COPENHILL
På ski i København

10.00
12.30 fra 10 år

15 Billedskolen 09.00
15.00 fra 9 år

16 Fægtning 09.00
15.00 fra 8 år

17 Teater 10.00
14.00

8-13 år

18 Cirkus 10.00
14.00 7-10 år

19 Forfatterværksted 10.00
14.00 fra 11 år

Gabriel Jensens Ferieudflugters aktivitetskalender 2020
På vores hjemmeside gjf.dk kan du se info om aktiviteterne. Du kan se hvor det 
foregår og hvad du skal medbringe.

en dags aktivitet to dages aktivitet tre dages aktivitet fire dages aktivitet fem dages aktivitet

Gabriel Jensens camp i Dragør
Batterivej 15,
 2791 Dragør.
Bustransporten og alle aktiviteterne i Dragør - lejren er gratis .
Dragørlejren ligger i et naturskønt område ved Dragør Badeanstalt og Gåserepublikken.
Lejren er indrettet med fine faciliteter inde og ude, så i tilfælde af dårligt vejr, er det muligt, at 
rykke indendørs og finde på alternative aktiviteter.
For de børn og unge der deltager i ugens program, vil der være mulighed for at komme en dag 
på Dyrehavsbakken og eller Tivoli med det faste personale.
Husk badetøj, håndklæde, og tøj der passer til dagens aktivitet. Husk madpakke.
I Dragør får du snacks og drikkelse. 

Bus til og fra Dragør

Kl. 09.00 afgang fra Frederikssundsvej 277 (over for Lidl)/ retur kl. ca. 16.00

Kl. 09.20 afgang fra Nørrebrocenteret ved Silvantorvet/ retur kl. ca. 15.40

Kl. 9.45 afgang fra Prismen i Holmbladsgade/ retur kl. ca. 15.20

Program for uge 26  Hver dag er der badning for de friske. 

Mandag  Introdag med leg, spil, badning og meget andet.

Tirsdag Vi bygger drager og laver smykker.     
.
Onsdag Paddleboards ( Kajakhotellet kommer og underviser).

Torsdag Sportsdag og evt. snobrød over bål.

Fredag Tur til Dyrehavsbakken.

Program for uge 27 Hver dag er der badning for de friske. 

Mandag  Introdag med leg, spil, badning og meget andet.

Tirsdag Sportsdag. 

Onsdag Paddleboards ( Kajakhotellet kommer og underviser).

Torsdag Kokkeskole hos Kim Valdimir

Fredag Tur til Dyrehavsbakken/Tivoli.



hold aktiviteter mødetid alder Bemærkninger Mødested antal 
Billetter

1 Ridning (Klampenborg) 09.00
15.00 fra 10 år Vi sadler hestene op, og rider en tur i skoven eller i ridehuset. Afslutning med striglekonkurrence.

Medbring madpakke, drikkedunk, ride- eller cykelhjelm og fodtøj med hæl. Ingen sandaler eller snørrebåndssko.
Rytterstuen Mattssons Rideskole
Bellevuevej 10, 2930 Klampenborg  24 pr. gang

2 Islænder ridning 
(Frederiksdal)

09.00
15.00 fra 10 år Gør livet til en fest rid islandsk hest.

Medbring madpakke, drikkedunk, ride- eller cykelhjelm og fodtøj med hæl. Ingen sandaler eller snørrebåndssko. 

Frederiksdal Rideklub
Hummeltoftevej 193, 2830 Virum  18 pr. gang

3 Rollespil i skoven 10.00
15.00 fra 9 år Vær med til et rollespil, hvor baroniet reddes med heltemod, sværddyster, forhandlinger og eventyr. Medbring madpakke og 

drikkedunk.
Hareskovens Station
hvor vi henter dig kl.10.00  30 pr. gang

4 Gokart (CPH Gokart)
husk forældretilladelse

13.00
16.00 fra 10 år Er du til fart og spænding, så prøv en gokart og oplev fornemmelsen af ægte ræs.

Max. 2 billetter pr. person. Husk forældretilladelse.
CPH Gokart
Kraftværksvej 10, 2300 S.  25 pr. gang

5 Power racing Gokart
husk forældretilladelse

11.45
13.30 fra 10 år

min. 130 cm.
Er du til fart og power racing, så prøv en elektrisk gokart og oplev fornemmelsen af ægte ræs.
Max. 2 billetter pr. person. Husk forældretilladelse. Deltagerhøjde min 130 cm.

Herlev Powerracing
Lyskær 7, 2730 Herlev  20 pr. gang

6 Mountainbike i skoven 10.00
14.00 fra 8 år Udfordre din balance. Lær at køre mountainbike i skovens terræn. Der er cykler til alle, men medbring cykelhjelm.

Husk at spise morgenmad. Medbring evt. skiftetøj, drikkedunk og madpakke.
Gammel Hareskovvej 321, 3500 Værløse.  20 pr. gang

7 BMX på bane
husk forældredeltagels

10.00
12.00 7-9 år Er du til fart og fysiske udfordringer på en rigtig BMX-bane?

Det forventes, at forældre eller anden voksen er tilstede. Husk lange bukser, lange ærmer og lukkede sko. Udstyr udleveres.

Copenhagen BMX
Ved Slusen 2
2300 S.

 20 pr. gang

8 BMX på bane
husk forældredeltagelse

13.00
15.00 fra 10 år Er du til fart og fysiske udfordringer på en rigtig BMX-bane?

Det forventes, at forældre eller anden voksen er tilstede. Husk lange bukser, lange ærmer og lukkede sko. Udstyr udleveres.

Copenhagen BMX
Ved Slusen 2
2300 S.

 20 pr. gang

9

Lasergames
Human football

Sumostafet
husk ansvarsseddel

09.45
13.00 fra 7 år Paintball Arena tilbyder laserskydning, sumobrydning og bordfodbold i menneskestørrelse.

Husk ansvarsseddel, drikkedunk og madpakke.

Copenhagen Paintball Arena
Refshalevej 177 A
1432 K.

 22 pr. gang

10 Urban Ranger Camp
husk forældretilladelse

09.45
13.00

fra 12 år
min.155cm.

Hos Urban Ranger Camp får du en unik mulighed for at udfordre din højdeskræk og prøve kræfter med aktiviteter i helt op til 35 
meters højde, så der er garanti for et andrenalinsus.
Husk forældretilladelse, drikkedunk og madpakke.

Urban Ranger Camp
Refshalevej 177b
1432 København K.

 24 pr. gang

11 Paddle-board 09.45
13.00 fra 10 år Vil du prøver kræfter med balance på et paddleboard?.

Husk svømmebevis på min. 200m, forældretilladelse, drikkedunk og madpakke.

Kajakhotellet 
Havkajakvej 2
2300 S

 12 pr. gang

12 Tim Valdimirs  Køkken 09.00-
15.00 fra 10 år Vi laver mad i Valdimirs Køkken Valby Station

Skolegade 19, 2500 Valby  20 pr. gang

13 COPENHILL
På ski i København

09.30
12.00  8-10 år

Vil du prøve skibakken på COPENHILL. Der vil være instruktør og hjælp til udstyr. Du pehøver ikke være en skihaj for at være 
med. Når du har købt billet, skal du sende en e-mail til gjf@gjf.dk med oplysninger om navn, alder, højde, vægt og skostørelse, så 
er dit udstyr står klar ved ankomst. Husk også cykelhjelm og lange bukser.

COPENHILL
Vindmøllevej 6, 2300 S.  30 pr. gang

14 COPENHILL
På ski i København

10.00
12.30 fra 10 år

Vil du prøve skibakken på COPENHILL. Der vil være instruktør og hjælp til udstyr. Du pehøver ikke være en skihaj for at være 
med. Når du har købt billet, skal du sende en e-mail til gjf@gjf.dk med oplysninger om navn, alder, højde, vægt og skostørelse, så 
er dit udstyr klar ved ankomst. Husk også cykelhjelm og lange bukser.

COPENHILL
Vindmøllevej 6, 2300 S.  40 pr. gang

15 Billedskolen 09.00
15.00  fra 9 år Kom og deltag i spændende workshop over to dage. Husk tøj der tåler maling, drikkedunk og madpakke.

Billedskolen, Den brune kødby, 
Staldgade 35, 1699 V.  24 pr. gang

16 Fægtning 09.00
15.00  fra 8 år Moderne sportsfægtning i en rigtig fægteklub. Lær fægtesporten og træn teknik. Vi afslutter med en fægtekonkurrence. 

Husk indendørs sko, lange bukser, håndklæde og spis rigeligt morgenmad, så du er klar til kamp.

Fægteklubben Trekanten
Ryparkens  idrætsanlæg
Lyngbyvej 110, 2100 Ø

18 pr. gang

17 Teater 10.00
14.00

 8-13 år Vær med til at skabe en cirkusforestilling, som vi viser for familie og venner sidste dag.
Husk madpakke og drikkedunk.

AFUK
Remisen
Enghavevej 82b, 2450 SV

16 pr. gang

18 Cirkus 10.00
14.00  7-10 år Vær med til at skabe en cirkusforestilling, som vi viser for familie og venner sidste dag.

Husk madpakke og drikkedunk.

AFUK
Remisen
Enghavevej 82b, 2450 SV

16 pr. gang

19 Forfatterværksted 10.00
14.00 fra 11 år Deltag i en skriveuge for unge forfatterspirer. Bliv bedre til at skrive, og mød kendte børnebogsforfattere. Medbring papir, pen 

eller en bærbar computer. Husk madpakke og drikkedunk.

Vanløse Kulturhus og Bibliotek
Frode Jacobsens Plads 4
2720 Vanløse

12 pr. gang


