
Æbleræs
De gamle træskibe kommer lastet med æbler, der sælges ved  
Sejlskibsbroen. Efterårsmarked og glaserede æbler til børnene,  
æbleflæsk og musik i pakhuset

HVOR/HVORNÅR: Maritimt Centers Pakhus,  
Havnepladsen 2, 5700 Svendborg
Lørdag d. 14. oktober, kl. 9 - 15. Gratis

Gamle lege og sjov med æbler  
- en del af Tåsinge Æblefestival
Ringspil, snurretop, snoreleg, tøndebånd, stylter og kuglespil.  
Forskellige opgaver og sjov med æbler. Rebslagning vises dagen igennem.

HVOR/HVORNÅR: Taasinge Museum,  
Kirkebakken 1, Bregninge, 5700 Svendborg
Søndag d. 15. og onsdag d. 18. oktober, kl. 10 - 15. Gratis u. 18 år

Æblerne og den onde  
baron på Valdemars Slot
Kom og få en spændende guidet fortælling om Valdemars Slot og slut 
med en dejlig frokost i smukke omgivelser. Prøv den sjove skattejagt og 
få en gave med hjem. Tilmelding og evt. reservation af frokost på  
www.valdemarsslot.dk.

HVOR/HVORNÅR: Valdemars Slot,  
Slotsalléen 100, 5700 Svendborg
Søndag d. 15., torsdag d. 19., fredag d. 20. og  
lørdag d. 21. oktober, kl. 11 - 14

Efterårsferie på Fattiggården
Få en rundvisning og hør historierne om livet bag de høje pigtrådsklædte 
mure - om bl.a. lusekassen, fuldebrummen og selvfølgelig om en række af 
de mennesker, der i tidens løb har boet på Fattiggården. Man kan også prø-
ve kræfter med måttevævning og smage på Fattiggårdens fedtemadder.

HVOR/HVORNÅR: Danmarks Forsorgsmuseum,  
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg
Tirsdag d. 17. til søndag d. 22. oktober, kl. 10 - 16. Gratis u. 18 år
Rundvisning tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 11 - 12 og 13 - 14  

Nat på museet
Kom og vær med til aftenåbent på Naturama. Gå ikke glip af skattejagten 
i mørket og et uhyggeligt show på Naturamas LAND niveau. Vi slukker alt 
lyset og inviterer jer ind i de mørke udstillinger - så husk lommelygten.

HVOR/HVORNÅR: Naturama,  
Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
Tirsdag d. 17., onsdag d. 18. og torsdag d. 19. oktober, kl. 19 - 21. Gratis u. 18 år

Byg din egen skrot-robot
Kom og lav din helt egen fantastiske skrotrobot.  Bevæbnet med 
limpistol, tape, skruetrækker og sakse omformer vi gamle æggebakker, 
plastikbæger, ledninger og andet skrot til sjove, skøre og mærkelige 
skrot-robotter. Børn under 8 år skal være i følgeskab med voksne.

HVOR/HVORNÅR: Skårup Bibliotek,  
Åbyvejen 43, 5881 Skårup
Mandag d. 16. oktober, kl. 14 - 16. Gratis

HVOR/HVORNÅR: Svendborg Børnebibliotek,  
Svinget 1, 5700 Svendborg
Tirsdag d. 17. oktober kl. 13 - 15. Gratis

Tæt på eksotiske dyr
Er du fascineret af insekter, krybdyr og padder, så kom ned på  
børnebiblioteket i Gudme. Hvis man tør kan man få lov at holde og røre 
de dyr der egner sig til det og der vil være masser af plads til at stille 
spørgsmål undervejs. Fra ca. 6 år.

HVOR/HVORNÅR: Gudme Bibliotek, 
Højsagervej 6, 5884 Gudme
Torsdag d. 19. oktober, kl. 14.30 - 16. Gratis

På opdagelse i en maritim verden
Ship Ohøj! Gå på opdagelse i Danmarks Museum for Lystsejlads.  
I museet kan du løse forskellige praktiske opgaver, øve sejlads i vores 
simulator og trække tov med ”kaffemølle-spil”. Børn kan i uge 42 tage 
deres forældre og bedsteforældre gratis med.

HVOR/HVORNÅR: Danmarks Museum for Lystsejlads,  
Frederiksø, 5700 Svendborg
Lørdag d. 14 til lørdag d. 21. oktober, kl. 12 - 16. Gratis

Brug en efterårsferiedag i Gorilla Park 
Mere end 2,7 km forhindringsbaner med over 100 klatreelementer i 
trætoppenes 1-20 meters højde - en uforglemmelig oplevelse i højderne.  
Der fyres også op i brændeovnen i den store Laavo, og bages pandekager  
og snobrød over bål. Husk at booke forud på www.gorillapark.dk

HVOR/HVORNÅR: Gorilla Park Svendborg,  
Rødmevej 45, 5771 Stenstrup
Lørdag d. 14. til søndag d. 22. oktober, kl. 11 - 15

Knud Romers ABC  
- Et musikalsk dansealfabet
En interaktiv danseforestilling hvor publikum er i bevægelse.  
En Co.-produktion mellem af BaggårdTeatret, sART danseteater og  
Den Fynske Opera. For børn mellem 7-11 år, samt deres voksne venner  
og familie. Billetter bestilles på www.baggaardteatret.dk.

HVOR/HVORNÅR: BaggårdTeatret,  
Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg
Mandag d. 16. til onsdag d. 18. oktober, kl. 10 og 12  

Josef, Farao og alle de andre
Festlig familieforestilling med to skuespillere i 14 roller på én time.  
Det er humor, alvor og skøre indfald i lange baner, når Kirketeaterets 
skuespillere går i gang med bibelhistorien.

HVOR/HVORNÅR: Egense Kirke,  
Højensvej 169, Egense, 5700 Svendborg
Søndag d. 22. oktober, kl. 16.30. Gratis

Svendborg Svømmeland holder åbent
25 m. bassin, aktivitetsbassin, soppebassin, spabad og varmtvandsbassin.

HVOR/HVORNÅR: Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Mandag til fredag kl.  8 - 18, Lørdag og søndag kl. 9 - 16

Open Gym
Open Gym er en mulighed for alle for at prøve kræfter med mulighederne 
i SG Huset. Der vil være ”springsikkeransvarlige” tilstede, som sørger for, 
at sikkerheden er i orden. Man møder op, og betaler for adgang i døren.

HVOR/HVORNÅR: Svendborg Idrætscenter,  
Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Søndag d. 15. oktober, kl. 10 - 14
Søndag d. 22. oktober kl. 10 - 14 

Det sker for børn i Svendborg Kommune
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