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Se programmet på bagsiden

Gratis aktiviteter for alle d. 9. Juni fra   10 - 16
Vild med Vand er for alle. Man kan gratis prøve en række forskellige aktiviteter,
- både til vands og til lands. Blandt aktiviteterne til vands kan man  komme ud 
på vandet i en sejlbåd, en motorbåd, en jolle, en kajak, eller på stand up paddle-
bord. Og til lands kan du deltage i krabbevæddeløb, Yoga, bådudstilling og 
fiskegrej, spise grillmad og den klassiske havneisvaffel. Det lille tog kører rundt
 
                                             

Greve Marina Hejren

Kl. 10:00  Ankommer Theis Erichsen, fra det populære TV2-program 
"Kurs mod fjerne kyster”.
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Gratis aktiviteter for alle

Så sker det igen . . .       Lørdag d. 9. juni

  8.  Is, drikkevarer, store 
       bøfsandwich -og pølser,
       Mini Golf

  9.  Kom ud at sejle med en bådejer
       Greve Sejlklub - Sejlklubben 
       køgeBugt.        
       Dykker afd. Opvisning kl. 11
       redningsflåde. kl. 13 opvisning
       & redning ved SejlSikker

1.   Mosede Fort, Kast granat, 
      fægt og deltag i konkurrence
2.   RC Center, Fjernstyrede både,
      droner og biler

3.  SKB Handicap Sejlcenter
     Kom med ud at sejle.
     Hjernesagen måler blodtryk
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4.  SKB Dykkerafd. Se udstyr
     Er du frisk på et dyk?

5.  Småbådsklubben viser udstyr
     og både. Kom med ud at fiske

6.  Bungy - Trampolin (Betaling)  

7.  SKB Grillmad, sandwitch og
     drikkevarer

15.  Musikskolens kvintet
       spiller kl. 11-11:45
       Guitarlærer og 5 elever
       spiller kl. 14 & 15 

16.  

17.  Kræftens Bekæmpelse
       demostrerer solbeskyttelse
18.  Kom ud at sejle med
       en sejlbåd & motorbåd 

19.  Tupperware demo

20.  Kunstnerværksted
       dekoration af sten

21.  Toiletter

Fang en krabbe, deltag 
i krabbevæddebeløb

Kl. 10:00 ankommer Theis Eriksen som 
ambasadør for Vild med Vand der er kendt 
fra det populære TV2-program "Kurs mod 
fjerne kyser 

10.  Princess Danmark udstilling
       Karlslunde Bryghus
       Nykredit - Bådlån
       Hudpleje & Velvære

11.  SKB Ungdoms Center
       Lær at sejle, ha’ det sjovt

12.  Kajakhotellet, prøv en kajak,
       Yoga event  kl. 10-11med instruk
       -tør Louise Fredsgaard.
       Husk dit underlag.
13.  

14.  Jørgensen & Dahl Mercury
       - prøv en tur på bananen

Greve Marina Hejren

Alle aktiviter starter kl. 10 og slutter kl. 16

på havnen, stig på ved stoppestedet.

9.

Standup-paddling, vrikke og 
sejle i joller. Det handler om 
at gøre børnene fortrolige 
med vand. 
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        Arabisk kultur mad og kage.
       Børneworkshop Henna maling
       Romaniaian folkedans kl. 12 & 14

Program
Forbehold for  program ændringer

Forbehold for  program ændringer
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Så sker det igen . . .       Lørdag d. 9. juni
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