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1900 børn går til .SOMMERSKOLER
skak fodboldskole Der er masser. af tilbud for

. ' 'børn og unge I de første
SCIencecam.p og me- uger og den sidste uge af

get andet skolernes sommerferie, viser
. en optælling af kendte aktivi-

teter:
Aktiv Sommerferie - 680
børn
Fodboldskole SUB - 300
børn
Fodboldskole Nordals Bold-
klub - 64 børn
Fodboldskole DybbøllU -173
børn
Fodboldskole MIF - 85 børn
Sciece Camp - 220 børn
Gymnastikskole Sundved -
50 børn
Sommerkunstskole - 140
børn
Budstikkens Håndboldskole -
160 børn
Samlet: 1872 børn

Af Morten Jacobsen
Tlf. 7342 5111,mja@jv.dk

SØNDERBORG: Forældre
behøver ikke bekymre sig
om deres børn kommer til at
kede sig i begyndelsen af
sommerferien. For det vrim-
ler med tilbud til børn og un-
ge, viser en optælling Iydske-
Vestkysten har lavet. Mindst
1900 deltager i fodboldskoler,
sommerkunstskole og hånd-
boldskole på Als og Sunde-
ved.

Det glæder SSP-medarbej-
der, Peter Skivild, der er an-
svarlig for den største aktivi-
tet - Aktiv Sommerferie -
som Sønderborg Kommune

• står for.
- Vi er meget tilfredse med

at have næsten 700 børn i fol-
den, siger han.

Det er første gang, at der er
lavet en optælling over, hvor
mange børn der egentlig bru-
ger Aktiv Sommerferie. Det
skyldes, at den nu er blevet
elektronisk.

- Det gode er, at børnene
ikke keder sig og laver dum-
me-ting. Samtidig kan vi præ-
sentere dem for nogle af de
mange spændende forenin-
ger og sportsgrene, vi' har,
som de normalt ikke møder,
siger Peter Skivild.

Lederen af Sønderjyllands

Kunstskole, Thomas Lunau,
er også glad for skolens som-
mertilbud, der i år besøges af
140 børn.

- Det er jo en fødekæde for
os for eksempel til BGK eller
vores andre kurser. Samtidig
bliver folk jo også opmærk-
somme på skolen, siger han.

Lidt færre
Hos Nordals Boldklub er
man glade for fodboldskolen,
der finder sted i uge 31, for-
tæller formand Jens Hansen.

- Vi har godt nok lidt færre
tilmeldte i år, men det tror jeg
skyldes, at mange stadig er på
ferie i uge 31, hvilke de ikke
var før, siger Jens Hansen.


