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Aktiv Sommer 2022
Du kan melde dig til alle de aktiviteter, du har mod og lyst til, og har du tilmeldt
dig, forventer vi selvfølgelig også, at du møder op.
Elever til kommende børnehaveklasser kan desværre ikke deltage.
Aktiviteterne er for elever til kommende 1. klasse op til 10.klasse.
Du skal huske:





Madpakke til de lange aktiviteter
Praktisk tøj, som er tilpasset aktiviteten
Hvor klassetrin er nævnt, gælder det for det kommende skoleår
Der er en voksen leder på alle aktiviteterne, men forsikringsansvaret
påhviler forældrene

Tilmelding foregår på nettet: www.sonderborg-ungdomsskole.dk
Tilmeldingen åbner onsdag den 1. juni 2022 kl. 08.00.
Hvis der er forskel på hæftets og hjemmesidens datoer og klokkeslæt, så er
det hjemmesiden, der er gældende. Ved nogle af aktiviteterne kan der
oprettes ekstra hold, hvis der bliver behov for det.
Tjek løbende hjemmesiden; der kommer muligvis nye aktiviteter til i løbet
af juni 2022.

Med venlig hilsen

Birgit Matzen
Tlf.:
Mail:
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2822 1958
bmaz@sonderborg.dk

U G E
Aktivitet
Ansigtspleje
Donuts
Kegling
Korsang for alle
Magnetfiskeri
Naturkosmetik
Panna
Squash
Strandsafari
Teatersjov
Waterballs
Badering efter speedbåd
Bolsjer
Hårpleje/Styling
Korsang for alle
Metaldetektor
Optimistjolle introduktion
Padel – udendørs
Pole Dance og Fitness
Skydning med luftpistol
Skydning med salonriffel
Squash
Strandsafari
Sy et stofnet
Waterballs
Ansigtspleje
Badering efter speedbåd
Floorball
Geocaching
Kegling
Korsang for alle
Kreative aktiviteter
Panna
Skydning med pistol
Skydning med salonriffel
Squash
Strandsafari
Sy et stofnet
Up-cycling, genbrug
Waterballs
Badering efter speedbåd
Bolsjer
Magnetfiskeri
Padel – udendørs
Skydning med salonriffel
Squash
Strandsafari
Waterballs
Arduino
Badering efter speedbåd
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Aldersgruppe
Fra 7.–9. klasse
Fra 7. – 10. klasse
Fra 1. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 3.-10. klasse
Fra 6.–10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 2.-5. klasse
Fra 1. klasse
Fra 6.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 5.-9. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 4.-10. klasse
Fra 1.-5. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 9.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 2.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 4.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 7.-9. klasse
Fra 6.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 2.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 1.-5. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 4.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 3.-10. klasse
Fra 7.,-10. klasse
Fra 2.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
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Dato
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27. juni 2022
27.juni-1.juli 2022
27. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
28. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
29. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
30. juni 2022
1. og 2. juli 2022
1.juli 2022

Sted
Sønderborg Ungecenter
Sønderborg Ungecenter
Ahlmannsparken, Gråsten
Sønderjysk Sangcenter
Mølledammen, Sønderborg
Ulkebøl Skole
Kongevejsparken
Sønderborg Squash Center
Blå flag Stationen, Sønderborg
Det lille teater, Gråsten
Hørup Centralskole
Augustenborg Havn
Ulkebøl Skole
Sønderborg Ungecenter
Sønderjysk Sangcenter
Grønnekærvej, Sønderborg
Sønderborg Lystbådehavn
Borgmester Andersensvej 100
Helgolandsgade 11 (Ipole)
Sundeved Skytteforening
Skydebanevej 5a Kær
Sønderborg Squash Center
Blå flag Stationen, Sønderborg
Sønderborg Ungecenter
Ringriderpladsen Gråsten
Sønderborg Ungecenter
Sundgade 27, Dybbøl
Kløvermarks-Hallen
Katrinelund, Sønderborg
Ahlmannsparken, Gråsten
Sønderjysk Sangcenter
Stolbroladen
Kongevejsparken
Nordals Skyttekreds
Nordals Skyttekreds
Sønderborg Squashcenter
Blå Flag stationen
Sønderborg Ungecenter
Sønderborg forsyning
Luffes Plads, Nordborg
Egernsund lystbådehavn
Ulkebøl Skole
Mølledammen, Sønderborg
Borgmester Andersensvej 100
Skydebanevej 5A, Kær
Sønderborg Squashcenter
Blå Flag Stationen
Sønderborg Ungecenter
Sønderborg Ungecenter
Hørup lystbådehavn

Kegling
Squash
Strandsafari
Flamme Rouge, åbent
MAGNet mesterskab
Rollespil

Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 4.-10. klasse

1.juli 2022
1.juli 2022
1.juli 2022
2. juli 2022

Ahlmannsparken, Gråsten
Sønderborg Squash center
Blå Flag Stationen
Sundsmarkvej 74, Sønderborg

Fra 4.-10. klasse

2. juli 2022

Skydebanevej 1A, Sønderborg

U G E
Aktivitet
Kegling
LAN-party MAGNet
Panna
Squash
World of Tanks-Holdspil
Bolsjer
LAN-party MAGNet
Padel – udendørs
Rundbold og andre boldspil
Rundbold og andre boldspil
Skydning med luftpistol
Squash
Svømning Humlehøj
Up-cycling, genbrug
Floorball
Kegling
Kreative aktiviteter
LAN-party MAGNet
Panna
Pole Dance og Fitness
Skydning med pistol
Sælsafari og leg, Rømø
Skydning med salonriffel
Squash
Svømning Humlehøj
Bolsjer
Padel – udendørs
Rundbold og andre boldspil
Rundbold og andre boldspil
Squash
Svømning Humlehøj
Kegling
Squash
Svømning Humlehøj

Aldersgruppe
Fra 1.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 6.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 7.,-10. klasse
Fra 1.-3. klasse
Fra 4.-6. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-5. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 9.-10. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 3.-6. klasse
Fra 2.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 7.,-10. klasse
Fra 1.-3. klasse
Fra 4.-6. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse

U G E
Aktivitet
Arduino
Naturkosmetik
Squash
Skydning med luftpistol
Skydning med salonriffel
Squash
Jollesejlads
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Aldersgruppe
Fra 5.-10. klasse
Fra 6.–10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 2.-10. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 4.-5. klasse

2 7

Dato
4. juli 2022
4. juli 2022
4. juli 2022
4. juli 2022
4. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
5. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
6. juli 2022
7. juli 2022
7. juli 2022
7. juli 2022
7. juli 2022
7. juli 2022
7. juli 2022
8. juli 2022
8. juli 2022
8. juli 2022

Sted
Ahlmannsparken, Gråsten
Kløvermarkshallen
Kongevejsparken
Sønderborg Squashcenter
Sundsmarksvej 74, Sønderborg
Ulkebøl Skole
Kløvermarkshallen
Borgmester Andersensvej 100
Ved Humlehøjhallen
Ved Humlehøjhallen
Sundeved Skytteforening
Sønderborg Squashcenter
Humlehøjhallen
Sønderborg forsyning
Kløvermarks-Hallen
Ahlmannsparken, Gråsten
Stolbroladen
Kløvermarkshallen
Kongevejsparken
Helgolandsgade 11 (Ipole)
Nordals Skyttekreds
Sønderborg Ungecenter
Nordals Skyttekreds
Sønderborg Squashcenter
Humlehøjhallen
Ulkebøl Skole
Borgmester Andersensvej 100
Ved Nordalsskolen
Ved Nordalsskolen
Sønderborg Squashcenter
Humlehøjhallen
Ahlmannsparken, Gråsten
Sønderborg Squashcenter
Humlehøjhallen
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Dato
1. og 2. august 2022
1. august 2022
1. august 2022
2. august 2022
2. august 2022
2. august 2022
2. august 2022

Sted
Sønderborg Ungecenter
Ulkebøl Skole
Sønderborg Squashcenter
Sundeved Skytteforening
Nordals Skyttekreds
Sønderborg Squashcenter
Ulsnæs 27, Gråsten

Korsang for alle
Sommerfodbold
Squash
Donuts
Jollesejlads
Korsang for alle
Raspberry Pico og circuit python
Skydning med salonriffel
Sommerfodbold
Sommersjov med Garden
Squash
Korsang for alle
Sommerfodbold
Squash
Vi spiller spil og bager kage

Fra 1.-4. klasse
Fra 1.-8. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 7.-10. klasse
Fra 4.-5. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 5.-10. klasse
Fra 2.-10. klasse
Fra 1.-8. klasse
Fra 2.-7. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 1.-4. klasse
Fra 1.-8. klasse
Fra 1.-10. klasse
Fra 3.-5. klasse

3. august 2022
3. august 2022
3. august 2022
4. august 2022
4. august 2022
4. august 2022
4. og 5. august 2022
4. august 2022
4. august 2022
4.-6. august 2022
4. august 2022
5. august 2022
5. august 2022
5. august 2022
3. august 2022

Sønderjysk Sangcenter
Nordborgvej 62 SUI
Sønderborg Squashcenter
Nørreskovskolen
Ulsnæs 27, Gråsten
Sønderjysk Sangcenter
Sønderborg Ungecenter
Nordals Skyttekreds
Nordborgvej 62 SUI
Humlehøjskolen
Sønderborg Squashcenter
Sønderjysk Sangcenter
Nordborgvej 62 SUI
Sønderborg Squashcenter
Sønderskovskolen

Ansigtspleje
På hudplejeholdet får du grundigt kendskab til din hudtype, hvilke cremer der er bedst for dig – og til
hvad. Du lærer også hvilke renserutiner, der egner sig bedst til netop din hudtype.
Vi skal også lave vores egen creme.
Arduino
Du vil lære at arbejde med Arduino-platformen.
Du lærer hvordan du programmerer Arduino i Arduino IDE og C++.
Du vil lære hvordan man kobler elektronik, sensorer og motorer til en Arduino.
Du vil lære hvordan et program fungerer sammen med elektronik, sensorer og motorer til at læse data
og styre ting.
Badering efter speedbåd
Kom med ud på en stor oppustelig badering spændt efter en speedbåd. Det er super sjovt.
Bemærk: Husk badetøj, håndklæde og tørt tøj. Vi har redningsveste. Du skal kunne svømme
minimum 100 meter og træde vande i 5 minutter. Efter tilmelding modtager du en
samtykkeerklæring om sikkerhed til søs, som dine forældre skal underskrive. Medbringes når du
møder op til aktiviteten.
Bolsjefremstilling
Kom og lær at lave bolsjer, det er rigtig sjovt, og man kan lave mange smukke og lækre bolsjer. Du
kommer naturligvis hjem med en posefuld.
Donuts
Kom og vær med til at lave og pynte donuts med al verdens pynt. Der vil være mulighed for at lave
sine egne donuts og herefter pynte dem. Vi hygger og spiser donuts.
Resten får man med hjem så hele familien får glæde af dem.
Flamme Rouge
MAGNet, Sønderborg Rolle & Brætspilsforening inviterer dig til cykel-løbs turnering på bræt.
Spillet hedder Flamme Rouge og er designet af danskeren Asger Harding Granerud, udgivet i 2016.
Der vil være sjov, latter, vindere og så selvfølgelig præmier.
Floorball
Kom forbi og prøv at spille floorball sammen med os og dine venner. Der er stave og briller til alle og
der er trænere fra klubben tilstede.
Du bedes medbringe en drikkedunk, indendørs sko og et højt humør.
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Geochaching
En spændende og sjov hightech skattejagt! Geocaching er en verdensomspændende udendørs
skattejagt, som foregår via mobil-gps. Legen går ud på at navigere til specifikke gps-koordinater og
derefter forsøge at finde skatten. Der kan være opgaver, der skal løses for at finde skatten. Du skal
medbringe din egen mobiltelefon. Til android må du gerne have hentet et program, som hedder
C:geo. Til Apple telefoner hedder programmet Geocaching.
Gøglerskole – Alssund Børne- og Ungdomscenter
Deltag i gøglerskolen og bliv en gadegøgler. Du får lært gøgl, jonglering, akrobatik, trylleri og stunt. Vi
afslutter med en forestilling fredag formiddag.
Hårpleje – Styling
Du får kendskab til forskellige teknikker til opsætninger, fletteteknikker.
Du får også kendskab til forskellige hårprodukter, krøllejern og glattejern.
Mød op med nyvasket hår uden stylingprodukter.
Jollesejlads
Efter en kort instruktion på land, tager vi på vandet. Du er sammen med en instruktør, der fortæller
dig om praktisk sejlads. Har du lyst, kan du i løbet af aftenen prøve én af klubbens joller. Du kan sejle
alene, eller sammen med en voksen. Forældre kan også tage med på vandet i en af følgebådene.
Sejlklubben sørger for redningsveste til alle deltagere.
Bemærk: Praktisk tøj/badetøj. Du kan låne en våddragt. Husk håndklæde, skiftetøj og –sko.
Kegling
Kom til Sydals og tag kegler  Kig ind på vores hjemmeside www.sydalskegleklub.dk
Korsang for alle
Vi synger en masse sjove, skøre, seje og smukke sange og vi skal lære at synge 2-stemmigt Vi laver
sjove lyde, skøre bevægelser. Vi skal hygge og synge.
Du må gerne deltage flere dage.
Kreative aktiviteter
Maleri på forskellige materialer, collage, découpage, dækkeservietter, kort, trædrejning, halskæder,
armbånd, ørestikker og meget mere – her bl.a. skattejagt.
LAN Party – MAGNet
LAN-party og hygge med Computerspil og masser af brætspil.
Medbring din egen PC (med dine ynglingsspil installeret)
Der vil være in-house snackbar.
Sted: Kløvermarkshallen
Magnetfiskeri
Hvad kan vi finde på bunden af Mølledammen? Vi skal med magneter lede efter ting i havet. Vi har
magneter, der er stærke nok til at hive selv en cykel op af havet. Samtidig med, at vi fisker efter
spændende ting i havet, gør vi også miljøet en tjeneste. Alt det ubrugelige, vi samler op af havet, bliver
kørt på genbrugsstationen.
Metaldetektor
Fortidens skatte ligger lige foran os. Vi kan bare ikke se dem.
Med en metaldetektor finder vi let alle typer af metal.
Vi kan finde alt fra mønter, knapper, kanonkugler, sølv og gulv.
Vi skal gå i naturen og på marker.
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Naturkosmetik
Vi laver naturkosmetik, kom og vær med til at lave dine egne produkter. Vi laver f.eks. shampoo,
læbepomade og cremer. Du får lidt med hjem til kosmetiktasken.
Optimist jollesejlads, Sønderborg Yacht Club
Er du frisk til at være kaptajn i egen båd? Kom og prøv en tur i én af vores joller, hvor det er dig, der
styrer båden; vores sejlere og instruktører hjælper og svarer gerne på spørgsmål. Vi mødes i
klubhuset og vi fortæller om vores joller, udstyr og det sikkerheds-mæssige før vi tager på vandet.
Efter sejladsen er klubben vært ved kage, saft og kaffe i klubhuset.
Panna
Panna er et sjovt streetfodboldspil med fokus på de artistiske aspekter i fodbold, hvor man ved brug
af frække tricks og finter skal besejre sin modstander. Panna spilles på små runde baner med 2 små
mål, men kan også spilles 2 mod 2. Kampen spilles på tid og vindes, hvis en spiller laver en såkaldt
"panna" (tunnel) ved at skyde bolden mellem benene på en modstander eller af det hold, der har
scoret flest mål, når kampen slutter.
Vi træner og laver en lille turnering.
Bemærk: Der SKAL spilles i indendørssko. Ketcher og bolde låner du her. HUSK vandflaske!
Padel – udendørs
2 timer padel med masser af sjov og hygge.
Sønderborg Familie og Firma Sport
Borgmester Andersens vej 100, Sundsmark, 6400 Sønderborg
Panna
Panna er et sjovt streetfodboldspil med fokus på de artistiske aspekter i fodbold, hvor man ved brug
af frække tricks og finter skal besejre sin modstander. Panna spilles på små runde baner med 2 små
mål, men kan også spilles 2 mod 2. Kampen spilles på tid og vindes, hvis en spiller laver en såkaldt
"panna" (tunnel) ved at skyde bolden mellem benene på en modstander eller af det hold, der har
scoret flest mål, når kampen slutter. Vi træner og laver en lille turnering
Pole Dance og Fitness
Kom og prøv Poledance og Polefitness, som er en unik Full-body workout, hvor du får brugt hele
kroppen i træningen ved hjælp af fede øvelser om pole'en.
Pole'en fungerer som en fysisk støtte, mens du lærer at bevæge din krop på nye og anderledes måder.
Raspberry Pico og circuit python
Du vil arbejde med Raspberry Pico.
Du vil lære, hvordan man sætter en Raspberry Pico op fra bunden og lære on opbygninga af
Raspberry Picos directory - system
Du lærer, hvordan du programmerer Raspberry Pico i Thony brugerflade og Circuitpython.
Du vil lære, hvordan man kobler elektronik, sensorer og motorer til en Raspberry Pico og hvordan
man løser problemet med at koble 3,3V logik sammen med 5V logik
Du vil lære at arbejde Circuitpython:
 programstruktur
 biblioteker og moduler
 kommunikere med Raspberry Picos I/O-systemet
Rollespil
Kom ud i vores klub og oplev rollespillets verden sammen med vores egne spillere og fællesskabet.
Det vil være en oplevelse til fantasien at prøve noget andet end at være sig selv. Opleve situationer,
som du ikke ville i den normale hverdag, som for eksempel at være den værste kriger i
Hakkebakkeskoven eller at være den mest vellidte magiker i området.
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Rundbold og andre boldspil
Vi spiller diverse boldspil.
Skydning med pistol
Skydning med pistol kaliber 22 på 25 meter – kan du ramme? Det kræver stor koncentration.
Skydning med Riffel
50 meter ude er der en lille sort plet – din puls stiger. Du må koncentrere dig.
Sommerfodbold
Sjov og hyggelig fodboldleg.
Sommersjov med Sønderborg-Garden
Vi vil lære dig at spille trompet, gå i takt og slå på tromme.
Vi skal også lave sjov og lidt MAGI.
MAGI er et læringsværktøj som bruges som indgang til Garderlivet.
Vi slutter 3 dage af med en lille marchtur og en koncert i Sønderborg by.
Garden er vært ved aftensmad både torsdag og fredag.
Vi spiller spil og bager kage
Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi holder spillecafé og bager kager.
Har du et sjovt spil derhjemme må du gerne tage det med.
Squash
Der er få regler i squash (ketchersport). Det spilles af to personer på en bane med fire vægge. Bolden
spilles på frontvæggen, de 3 andre vægge bruges som bander for at holde bolden i spil.
Bemærk: Der SKAL spilles i indendørssko. Ketcher og bolde låner du her. HUSK vandflaske!
Strandsafari
Sammen med stationslederen fra Blå Flag-stationen går vi på opdagelse ved stranden. Med net og
spand går vi på jagt efter havets spændende dyr/planter og undersøger det, vi har fanget.
Bemærk: Husk madpakke og drikkelse, gummistøvler og praktisk tøj – evt. skiftetøj
Svømmehallen
Nyd et par timer i svømmehallen – måske efter du har været til en anden aktivitet i Aktiv
Sommerferie.
Sy et stofnet
Har du set de flotte stofnet, ale går rundt med lige nu, men synes de er lidt dyre ? Her får du
muligheden for at sy dit eget net. Du bestemmer selv stof og størrelse, så det bliver helt dit eget
design. Du må gerne medbringe dit eget stof, men det er ikke et krav.
Sælsafari og leg på Rømø
Turen finder sted ved højvande, hvor sælerne kommer tæt ind på kysten for at fange fisk. Få
øjenkontakt med en sæl, vadehavets største rovdyr.
Sælgaranti kan vi dog ikke love.
Bagefter kører vi til Rømø Lege og Labyrintpark og hygger os resten eftermiddagen.
Teatersjov
Drama og teatersjov for børn. Det er en forudsætning for deltagelse, at eleven kan deltage og være en
del af holdet den sidste dag. Her skal eleverne opføre det stykke, som de har arbejdet på hele ugen.
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Up-cycling – genbrug
Vi laver kunst og søde, sjove ting af forskellige genbrugsmaterialer.
Du kan lave alt fra køleskabsmagneter, små lysestager, blyantsholdere eller lampeskærme.
Kun fantasien sætter grænser.
Du må selvfølgelig tage din ting med hjem.
Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt, da vi kun har begrænset antal hjælpende hænder :-)
Vi spiller spil og bager kage
Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi holder spillecafé og bager kager.
Har du et sjovt spil derhjemme må du gerne tage det med.
Word og Tanks
Til eventet vil der være en "Field Commander" så der er mulighed for at spille skirmish i Tier 6 (d.v.s.
7v7) eller i højere tier, hvis der er nok spillere.
Tilmeldte SKAL som minimum have en tier 6 kampvogn og have Discord (snakkeprogram)
Waterballs – vil du gå på vandet
Ikke mange kan gå på vandet.  Nu har du muligheden for at prøve det i en kæmpe boble. Boblen
pustes op og du skal ind i den, derefter går du ud på vandet!

Du kan tilmelde dig aktiviteterne fra
ONSDAG DEN 1. JUNI KL. 08.00 via vores hjemmeside
www.sonderborg-ungdomsskole.dk
”Aktiv Sommer”
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