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10 oplevelser i vinterferien du
- og dine børn - ikke må gå glip af
Vinterferien står for døren. Har du ikke allerede planer om at tage børnene med på ski eller til sydens sol,
har folkebladet udvalgt 10 af kommunens bedste børnevenlige aktiviteter og begivenheder, I kan opleve.
Emma Rose Haas

emrha@viborgfolkeblad.dk

Karla både fortæller, synger og rapper, når hun optræder på
Viborg Hovedbibliotek. Pressefoto

VIBORGEGNEN: "Nøj, det' for
børn".
Sådan kunne man sige om
de mange aktiviteter, der er
at finde på programmet for
den kommende vinterferie i
uge 7.
Og der er virkelig mange i hele kommunen.
En del af aktiviteterne kan
findes på ferieaktiviteterviborg.dk, men har du brug for
et hurtigt overblik, har folkebladet samlet 10 spændende oplevelser, du - og
nok mest børnene - ikke må
gå glip af.
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Fredag aften er der et disko, alle kan være med til, når Skøjtebanen på
Borgvold inviterer til "skøjtedisko". Arkivfoto: Johnny Pedersen

KONCERT MED KARLA
Viborg Bibliotekerne
sparker vinterferien i
gang med en koncert i børnehøjde.
11-årige Karla, der i 2020
deltog i MGP med makkeren Liva og sangen "Brug din
fantasi", har flere end 50
koncertoptrædener bag sig.
Og mandag den 14. februar
spiller hun på Skakbrættet
på hovedbiblioteket i Viborg.
For Karla er det sjov og
ballade og gode oplevelser.
Men også noget, hun tager
meget seriøst. Hun øver næsten hver dag og drømmer
om at blive professionel sanger.
Der er fri entré, men tilmelding er nødvendig.
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I vinterferien kan man komme på flagermussafari i Mønsted
Kalkgruber. Arkivfoto: Preben Madsen

Er landbrugslivet emne for masser af nysgerrighed, kan man i
vinterferien komme på gårdbesøg. Arkivfoto: Emma Haas

SKØJTEDISKO
Hele ugen fra klokken
10 til 18 kan man glide
- lettere elegant eller ej henover isen på skøjtebanen på Borgvold.
Men skal der ske lidt ekstra, er det fredag den 18. fe-

bruar klokken 18.30, man
skal tage skøjterne over skulderen og komme afsted. Her
vil den ellers oplyste bane
blive mørklagt, så diskolyset
kan opleves, mens man
skøjter - eller danser - afsted.
Der skal købes billet til
skøjtediskoet.
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FLAGERMUSSAFARI
Kalkgruberne vest for
Viborg åbner op i vinterferien - det gælder både
for Daugbjerg og Mønsted
Kalkgruber.
Har man besøgt gruberne,
eller skal der bare ske noget
andet, så har Mønsted Kalkgruber endnu en gang flagermussafari.
En kyndig guide vil give
en grundig indføring i flagermusenes forunderlige liv,
og forhåbentlig vil man også
kunne spotte nogle af de
15.000 flagermus, der overvintrer i de kølige rum under jorden.
Safarierne foregår to gange dagligt mellem den 12. og
20. februar. Billet skal købes.
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GADEDAG
En vinterferie kan indbyde til hjemlig hygge,
film under dynen, popcorn
og kakao. Eller den kan være
anledning til at prøve noget
nyt.
Onsdag den 16. februar inviterer Game Streetmekka
Viborg til tre timers "gadedag" med workshops, turneringer og konkurrencer inden for en bred palet af gadeidrætsaktiviteter. Uanset
om man er til gadefodbold,
street basket, hip-hop dans,
parkour, eller om man hellere vil give den gas på ramperne på et skateboard eller
løbehjul, så er der plads i
Game.
Det er gratis at deltage.

Det er et anderledes banko, der skal spilles på Viborg Bibliotekerne i
vinterferien. Arkivfoto: Morten Dueholm
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GÅRDBESØG
Viborg 4H, der arbejder
for aktiv fritid for børn
og unge med interesse for
natur, dyr, haver og madlavning, inviterer i vinterferien
på gårdbesøg. Det foregår
mandag den 14. februar enten fra klokken 10 eller
13.
Flere lokale landbrug slår
dørene op, så man kan kigge
på køer og kalve, høre om
hverdagen på gården, klappe dyr, lege i halmen, se på
maskiner og meget mere.
Det er helt gratis, men tilmelding skal ske til organisationen, som så fordeler
gæsterne på gårdene.
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LYDBANKO
"En frø begik et bankrøveri med en kniv og
en kotelet/Tog fejl af dørene
og flygtede ud på bankens
toilet."
Sådan starter Jakob Martin Strids "Mustafas kiosk og andre rim for børn". Bogen er afsæt for den anderledes aktivitet, der finder sted
i vinterferien på Viborg Bibliotekerne.
Tirsdag den 15. februar
klokken 9.30 og 10.45 på hovedbiblioteket og torsdag
den 17. februar klokken 10
på Karup Bibliotek kan man
således prøve lydbanko. Det
er et auditivt billedbankospil for børn, som kobler lyd,
billede og ord.
Fri entré, men tilmelding
er nødvendig.
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BOGTRYKMUSEET
To gange om dagen både tirsdag den 15. og
onsdag den 16. februar åbner Bogtrykmuseet - Vingaards Officin på Lundvej op
for vinterferie-gæster.
De erfarne folk på det arbejdende bogtrykmuseum

Aktiviteterne er mange og
mulighederne endnu flere, når
Game Streetmekka inviterer til
"gadedag" onsdag i vinterferien.
Arkivfoto: Morten Pedersen

vil vise frem og fortælle om
det gamle, traditionsrige
håndværk - og så kan man få
lov at prøve selv.
Der er sætteri og trykkeri,
stentryk og kobbertryk og
meget mere på menuen, når
typograferne går i gang.

Der er mulighed for at sætte og trykke sit eget skilt, når Bogtrykmuseet
- Vingaards Officin åbner dørene i vinterferien. Arkivfoto: Emma Haas
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DEN KREATIVE MULEPOSE
Hvordan lyder papir?
Hvordan føles det mellem fingrene? Hvad er papir
egentlig for et materiale hvordan kan man bruge
det?
Kreativiteten og fantasien
er i højsædet, når man giver
sig i kast med Viborg Kunsthals vinterferieaktivitet: Den
kreative mulepose.
I muleposen er der opga-

veark og papir i forskellige
farver og formater, man som
familie kan eksperimentere
med. Indholdet er inspireret
af den norske billedkunstner
Marit Roland, der er aktuel
på kunsthallen med udstillingen "Paper drawing #35".
Den kreative mulepose
skal købes online og kan afhentes på Viborg Kunsthal
frem til den 20. februar.

Det handler om papir, kreativitet og nysgerrighed, når man giver sig
i kast med kunsthallens ferieaktivitet. Arkivfoto: Morten Dueholm
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BØRNETEATER
Der er tre forskellige forestillinger at opleve
gennem Viborg Bibliotekerne denne vinterferie.
Mandag den 14. februar
klokken 11 kan børn mellem tre og otte år - og deres
voksne - se "Ballonrejsen" i
Gudenåhuset, Bjerringbro
Bibliotek.
Teater Lille Hest bringer
forestillingen "Fra mig til

dig" til området med tre forestillinger. Dukketeatret,
der er inspireret af Mellemøstens kultur, og som handler
om at flyve med drage, kan
opleves tirsdag den 15. februar klokken 10.30 i Gudenåhuset og onsdag den
16. februar klokken 9.30 og
igen 10.45 på hovedbiblioteket.
Torsdag den 17. februar
klokken 10.30 er der klovne-

Den poetiske, rørende, men morsomme teaterforestilling "Fra mig til
dig" spiller ad tre gange denne vinterferie. Foto: Teater Lille Hest

forestilling for hele familien
om to burhøns, der oplever
friheden for første gang.
"Chicks" kan ses på hovedbiblioteket i Viborg.
Find billetter online.

10

ENERGIMUSEET
Energimuseet i
Bjerringbro slår
også dørene op denne vinterferie.
Er de små poder nysgerri-

ge og ivrige efter at lære nyt også selvom det er ferie kan man få det hele på museet. Besøg Elektricitetens
hus, Ørstedloftet, Tangeværket, Niels Bohr Tårnet, Energihaven, Solbyen og meget
mere, og lær alt om energi,
fremtidens energiløsninger
og den grønne omstilling.
Entré til museet er gratis
for børn og unge under 18
år.

Oplev spænding på Energimuseet i Bjerringbro.
Arkivfoto: Jens Peder Østergaard

