Sommer 2022’
- hygge og aktiviteter for hele familien i
skærbækcentret

VELKOMMEN TIL SKÆRBÆKCENTRET
Her findes rigtig mange muligheder, hvad enten du er feriegæst i vore huse
eller kommer hertil for at benytte de mange faciliteter.

I feriecentret er der bowlingbaner, cafè og restaurant samt fitnesscenter og aktivitetshaller.
Kunstnerhuset og butikken er også et besøg værd. Her finder du
unikke ting fra lokale kunsthåndværkere.
Udenfor er der legeplads, padelbaner, petanquebane, bålplads, multibane,
udendørs fitness, tennisbaner og store grønne arealer.

SVØMMEHALLEN
- ET PARADIS FOR ALLE

I den skønne svømmehal finder du sauna, spabad, dampbad,
helsekabine, vipper, vandrutschebane, baby/børnebassiner 33°,
varmtvandsbassin med massagedyser og kanoner.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet.

Her er også puslefaciliteter inde i selve svømmehallen,
hvor temperaturen er lige tilpas for de små størrelser.

Åbningstider svømmehallen
27. juni - 28. august
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Sommerferie-aktiviteter
- for hele familien

LAV DIN EGEN
LÆBEPOMADE

GLASWORKSHOP

KREATIV
SOMMER

DET STORE
KUNSTMYSTERIE

Onsdag i uge 26-31.
Kl. 10.00, kl. 12.00 og
kl 13.00.

Mandag i uge 27-31.
Onsdag i uge 26-31.
Kl. 13.00-18.00.

Mandag-søndag i
uge 26-31.

Kom og lav din egen læbepomade med glimmer og shine
- det bliver super sjovt!

Lav dit eget glaskunstværk med
Eva i glasværkstedet, hvor du
kan prøve at arbejde med kold
glas og lave fine ophæng.
Her kan alle få sig en hyggelig
og anderledes oplevelse og få
fin glaskunst med hjem
De færdige glasophæng kan
afhentes dagen efter og senest
efter 4 døgn.

Hver tirsdag-fredag
kl. 10.00-16.00.
Opstart onsdag i uge 26.
Søndag i uge 26-30
kl. 10.00-15.00.

Pris 25 kr.
Tilmelding i Receptionen eller
på tlf. 74 75 19 70.

Pris pr. person kr. 125,inkl. materialer, workshop og
brænding.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Betaling i receptionen i
skærbækcentret.

Kan du lide at være superkreativ? Så vil du elske at lave
kreative ting hos os.
Vi har materialerne og idéerne
- du kan vælge mellem en
masse kreative aktiviteter.
Det er en ”arbejd-selv-aktivitet”
hvor materialer udleveres med
kort intro, så det fungerer bedst
hvis børnene er ifølge med en
voksen!
Fra 25,- kr. pr. aktivitet inkl. alle
materialer.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Betaling i receptionen i
skærbækcentret.

I centerets åbningstid (kl. 8 - 22)
Åhhhh nej…
Skærbækcentret har brug for
din hjælp.
Vi har haft uventede gæster
om natten, og de har pillet ved
nogle af vores flotte kunstværker.
Men vi kan ikke helt finde ud af
hvem det er, kan du hjælpe os?
Vi har opdaget at der er blevet
lagt nogle spor ud til os, så er
du god til at finde en skurk?
For så har vi brug for din hjælp.
Kom op i receptionen og
få din opgave udleveret
- GRATIS - vind et ophold :-)

BÅLHYGGE &
SNOBRØD

BOWLING FOR
BØRN

BADMINTON

TENNIS

Onsdag i uge 27-29 og 31.
kl. 14.00-16.00.
Lørdag i uge 30
kl. 10.00-12.00.

Mandag-søndag
i uge 26-35 kl. 12.00-17.00.

Mandag-søndag
i uge 26-31 kl. 9.00-21.00.

Mandag-søndag
i uge 26-31 kl. 9.00-21.00.

Bowl en time og få en gratis
slush ice.

Lej en af vores 10 baner i
hallerne. Spil single og double.

Lej en af vores 2 udendørs
baner.

Voksne må gerne bowle med
til samme pris.
Banerne kan være booket til
anden side, så forudbestilling
er nødvendig.

Ketsjer og fjerbold kan lejes.

Priser for tennis:
Pris pr. bane pr. time kr. 60,-.
Ketsjer og bold kan også lejes.

Kom og hyg ved bålstedet på
legepladsen. Du kan bage dit
eget snobrød.
Mindre børn skal være ifølge
med en voksen.
GRATIS.
Aktiviteten kan blive aflyst med
kort varsel pga vejret.

PANDEKAGER
OVER BÅL
Fredag i uge 27, 29 og 31.
Kom og vær med til at bage
pandekager over bål - det er
super hyggeligt.
Gratis.

Alder: Fra 4 år.
Min. 4 personer.
Pris pr. person kr. 35,(inkl. sko).

Pris pr. bane/pr. time kr. 60,-.
Pris pr ketcher kr. 25,-.
Hallerne kan være udlejet til
anden side.
Tilmelding er nødvendig på
tlf. 74 75 19 70.

Banerne kan være udlejet til
anden side.
Tilmelding er nødvendig på
tlf. 74 75 19 70.

Sommerferie-aktiviteter
- for hele familien

BOLCHEKOGNING
Tirsdag og torsdag
i uge 28-31.
Kl. 10.30, 11.30, 12.30,
13.30 og 14.30.
Lav dine egne bolcher eller
din egen slikkepind.
Velkommen i det hyggelige
bolcheværksted, hvor vi prøver
at lave bolcher med forskellige
smage og sjove farver.

FÆLLES
RUNDBOLD

GRATIS
FAMILIEGUS

SKÆRBÆK
FITNESS

Fredag i uge 27-29
kl. 15.00-16.00.

Mandag, onsdag, fredag
i uge 26-31
kl. 10.30 og kl. 11.00.

Hver dag i uge 26-31
kl. 6.00-22.00.
Søndag kl. 6.00-21.00.

Kom og deltag i fælles rundbold! Det bliver super sjovt!
Kom enten som familie, gade
eller dig selv, så laver vi hold
når vi starter.
Vi mødes og spiller på boldbanerne.

Kom og få en oplevelse i
særklasse, hvor vi gusmestre
har fokus på velvære og ny
energi.

Hold formen ved lige i
sommerferien.
Moderne fitnesscenter med alt
i maskiner.

Varighed: 15 minutter

Pris pr. person kr. 65,Uden instruktør.
Henvendelse i Skærbæk Fitness
eller receptionen i
skærbækcentret.

For børn fra 6 år og opefter.
Begrænset antal pladser.
Pris pr. person kr. 40,Tilmelding og betaling i
receptionen i skærbækcentret.

KRÆMMERMARKED

PADEL TENNIS

VETERANKØRETØJER

GLAD ZOO

Tirsdag i uge 26-31
kl. 13.00-17.00.

Alle ugens dage.

Torsdag den 4. august
kl. 18.30-20.00.

Mandag i uge 28
kl. 13.00-15.00.

Kræmmermarkedet foregår
på parkeringspladsen bag
Superbrugsen i Skærbæk.
Kom og se de mange
spændende boder og gør en
god handel.

Lej en af vores 2 udendørs
baner.
Priser for padel tennis:
Kl. 6.00-14.00 kr. 100,-/time.
Kl. 14.00-23.00 kr. 160,-/time.
I weekender kr. 160,-/time.
Banerne kan være udlejet til
anden side.
Booking af baner i receptionen.

Kom og se de flotte veterankøretøjer ved Skærbækcentret.
Vi får både besøg af biler,
motorcykler og knallerter.
Grillen bliver tændt, og der kan
købes grillpølser og drikkevarer.

Vi får besøg fra Glad Zoo!
Skal du se hvilke kryb og kravldyr der kommer på besøg, og
tør du måske røre eller holde
dem?
Så kom frisk og bliv klogere på
dyr i zoologisk have.
Måske du er en af de heldige
der på dagen vinder fribilletter
til Glad zoo!

Sommerferie-aktiviteter
- for hele familien

VIBEGAARD

GÅRDBESØG HOS
FAMILIEN STAMP

BESØG EN
KARTOFFELAVLER

MALER
WORKSHOP

Onsdag og lørdag
i uge 26-31.

Tirsdag og lørdag
i uge 27 og 29-31
kl. 14.30-17.00.

Onsdag og søndag
i uge 26-35 kl. 16.00-18.00.

Lørdag den 16. juli
kl. 10.00-12.00.

Fra grønt græs til hvid mælk.
Besøg et økologisk landbrug
og få en hyggelig eftermiddag.

Kom og besøg kartoffelmarken,
mød bondemanden som
fortæller om at avle kartofler,
stil en masse spørgsmål om alt
fra jord til bord og grav dine
egne kartofler op til din aftensmad.

Deltag i denne maler workshop
med en af vores dygtige kunstnere, Maren Goericke der bor i
Hamborg.
Du bliver undervist i maleteknik, hvor du skal male himmel,
strand og hav (Vadehavet).

Pris. 25,- kr. pr. person, eller
100,- kr. for en familie.
Betal kontant eller med
Mobilepay i marken.

Der er plads til 12 personer.
I prisen får du et lærred og
brug af pensler og maling.
Pris pr person. 200 kr.
Aldersgrænse: Min. 10 år.

Varighed: 1½-2 timer.
Hvordan laver man saft, varme
drikke, aroniashot gin, likør, øl,
cider og mousserende vine?
Vibegaard er en lille bærproducent og fremstiller mange forskellige produkter.
Kom på en rundvisning, pluk
lidt bær med hjem og hør
historien omkring Vibegaard.
Tilmelding:
Send en sms på tlf. 20 91 22 73
med navn og antal frem
til 6 timer før.
Pris kr. 125,- pr. familie.
Sted: Åbenråvej 133,
6780 Skærbæk

Aktiviteter:
Klap og fodring af kalve, heste,
katte, kanin og hund.
Hente køerne på marken.
Leg, hop og spring i halm og
-trampolin land.
Se køerne blive malket af en
robot og få en snak om landbrug og økologi.
Pr. person kr. 50,- som betales
på gården.
Tilmelding dagen inden på:
tlf. 20 74 60 88
Sted: Ullerupvej 86,
6780 Skærbæk

Sted:
Følg skiltene fra hovedvejen
1 km syd for Brøns, mod
Skærbæk.
Søndernæs
Tilmelding på tlf. 24 27 02 93.

Vigtig info: Maren taler tysk og
undervisningen vil foregå på
tysk, så det vil være en fordel
at du kan forstå en smule tysk,
men det er ikke et krav.

Deltag i sjove aktiviteter
Mød feriehunden Centa alle hverdage kl. 10.00 og kl. 14.00.
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Vær med i

DET ER HELT GRATIS!

Masser af klub-aktiviteter
alle dage i ugerne 26-31.
Her er masser af sjov for hele familien.
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Søndagsgrill*
Den lækre grill buffet består af:
Helstegt oksefilet
Marinerede nakkekoteletter
Grillpølser

ABBAc

z

Kyllingespyd
Bagekartofler med kryddersmør
Kartoffelsalat
Grøn salat med dressing
Pastasalat
Flutes og smør

Spis hvad du ka’ for
kr.

MASSE

R AF SU

CCES

249,-

Børn til og med 12 år kr. 99,Bordbestilling:
På tlf. 74 75 19 70 eller
www.skaerbaekcentret.dk

BAMSE

MADSE

Følgende dage er der hyggemusik:
Søndag den 10. juli:

GUITAR FINN

Søndag den 17. juli:

BAMSE MADSEN

Søndag den 24. juli:

LIVE MUSIK

Søndag den 31. juli:

MASSER AF SUCCES

Søndag den 7. august: GRILL PÅ TERRASSEN UDEN LIVE MUSIK
Fredag den 12. august: ABBAcz
(*Uge 27-30, første grillaften 10. juli og sidste grillaften 12. august.) I tilfælde af dårligt vejr flytter vi indenfor.
Baren åbner kl. 17.30. Maden serveres fra kl. 18.00-20.30. Musikken starter kl. 18.30.
Mulighed for køb af lækre desserter med is og soft ice, samt drinks, kaffe m.v.

N

Buffet
FREDAG

Buffet
LØRDAG

FORRET:

FORRET:

 Pil selv-rejer med lime og hjemmerørt
		mayonnaise
 Røget okseculotte med grillede grønne
		 asparges og bagte tomater

 Marsk skinke med syltede rødløg og æg
 Rimmet laks med rygeost creme og
		havtorn
HOVEDRET:
 Spareribs med coleslaw

HOVEDRET:
 Marineret skinke

 Tomatmarineret kalkun cuvette

 Rosa stegt kalveculotte

 Grillede majskolber

 Flødekartofler

 Mixet salat med dressing

 Salatbar

 Lasagne

 Pasta med kødsovs

 Kyllingelår med pommes

 Nuggets med pommes frittes

 Fiskefilet med remoulade

 Mild pebersauce

 Barbeque sovs

 Kryddersauce

 Tomatsauce

DESSERT (TILKØB):
 Rabarber trifli

DESSERT (TILKØB):
 Danske jordbær med vaniljeis og
		 sirup fra Vibegaard

Pr. person kr.

239,Børn op til 12 år kr. 99,Tilkøb dessert kr. 55,-

Pr. person kr.

der
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239,Børn op til 12 år kr. 99,Tilkøb dessert kr. 55,-

BORDBESTILLING:

På tlf. 74 75 19 70 eller reception@scsk.dk

c

aféen
skærbækcentret

I Caféen serveres lune retter, sandwiches, gammeldags isvafler,
velskænket fadøl, cappuccino, kaffe, kage m.m.

SPIS & BOWL

Inviter hele familien ud til en sjov aften med god mad!

Prisen er inkl. 1 times bowling.

Pr. person kr.

199,-

OBS: Min. 4 personer. Forudbestilling senest kl. 12.00. Ekskl. skoleje.
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Prøv vore
Soft ice eller
gammeldags
isvaffel
som kan købes i Caféen

Se caféens
menukort
på
www.skae
rbaekcentret.dk

KØREPLAN

Skærbæk-toget
Kører alle hverdage fra mandag den 4. juli til og med fredag den 5. august.
Start fra Skærbækcentrets indgang A.

GRATIS
Kl. 10.30

Skærbækcentret

via Storegade

P-plads ved Skolestien

Kl. 10.40

P-plads ved Skolestien

via Storegade

Skærbækcentret

Kl. 10.50

Skærbækcentret

via Sti

Marsk Camp

Kl. 11.10

Marsk Camp

via Sti

Skærbækcentret

Kl. 11.30

Skærbækcentret

via Storegade

P-plads ved Skolestien

Kl. 11.40

P-plads ved Skolestien

via Storegade

Skærbækcentret

Kl. 11.50

Skærbækcentret

via Sti

Marsk Camp

Kl. 12.10

Marsk Camp

via Sti

Skærbækcentret

EFTERMIDDAG:
Kl. 13.30

Skærbækcentret

via Storegade

P-plads ved Skolestien

Kl. 13.40

P-plads ved Skolestien

via Storegade

Skærbækcentret

Kl. 13.50

Skærbækcentret

via Sti

Marsk Camp

Kl. 14.10

Marsk Camp

via Sti

Skærbækcentret

Kl. 14.30

Skærbækcentret

via Storegade

P-plads ved Skolestien

Kl. 14.40

P-plads ved Skolestien

via Storegade

Skærbækcentret

Kl. 14.50

Skærbækcentret

via Sti

Marsk Camp

Kl. 15.10

Marsk Camp

via Sti

Skærbækcentret

Toget kører ikke lørdag og søndag. Tiderne er ca tider.

FORMIDDAG:

