
 
UDVALGTE AKTIVITETER I 

VINTERFERIEN – UGE 7 2023 
 
HIGHLIGHTS 

DATO TITEL TID INDHOLD STED/MØDESTED 
12.02 Legeland i 

Grænsehallerne 
10:00 – 15:00 Danmarks sjoveste legeland kommer til 

Grænsehallerne i Vinterferien. 30 – 60 kr. 
Grænsehallerne 
Harkærvej 13, 6340 Kruså 

12.02 & 
13.02 

Hoppeland Arena 
Aabenraa 

10.00 – 16.00 
10.00 – 15.00 

Ta’ familie, veninder, venner, 
bedsteforældre under armen & kom ned 
& få nogle hyggelige dage i Arena 
Aabenraa i Hal 3. 80 kr. 

Arena Aabenraa, Hjelmalle 3, 
Aabenraa 

13.02 Åben Hal i Agora 10.00 – 12.00 Få sved på panden og ha' det sjovt i din 
vinterferie. Du kan bl.a. spille badminton, 
minitennis, floorball og fodbold. Vi har alt 
udstyret, så du skal bare møde op. Det 
hele er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendig! 

Agora, Nyløkke 2, 6200 
Aabenraa 

13.02 & 
14.02 

Fastelavn i 
Nygadehuset 

10:00 Kom forbi med dit gamle fastelavnstøj og 
byt til nyt eller lave det helt om. Pris. 30 
kr. 

Nygadehuset, Nygade 23A, 
Aabenraa 

13.02-
19.02 

Fastelavnsris på alle 
bibliotekerne 

10.00-18.00 Kom forbi biblioteket og lav pynt til det 
store fastelavnsris. 

Aabenraa Bibliotek, 
Haderslevvej 3, Aabenraa 

14.02 Åben hal i Fladhøj 
Hallen 

10.00 – 12.00 Få sved på panden og ha' det sjovt i din 
vinterferie. Du kan bl.a. spille badminton, 
minitennis, floorball og fodbold. Vi har alt 
udstyret, så du skal bare møde op. Det 
hele er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendig! 

Fladhøj Hallen, Skovbrynet 
10, 6230 Rødekro 

14.02 Readathon 14:00 – 20:00 6 timers Readathon med læsning, hygge 
og challenges. Pris 30 kr. Vi spiser pizza 
sammen til aftensmad. Tilmelding på 
aabenraabib.dk 

Aabenraa Bibliotek, 
Haderslevvej 3, Aabenraa 

14.02 Pool Party for børn 
10-14 ÅR 

18.00 – 21.00 Kom til pool party i svømmehallen. 
Der vil være fed musik, leg, badedyr og 
god stemning. 
Kr. 75.- 
Billetter købes på forhånd i Caféen i  
Arena Aabenraa eller på selve dagen ved 
indgangen. 

Arena Aabenraa, Hjelmalle 3, 
Aabenraa 

15.02 Åben Hal i Hjordkær 
Hallen 

10.00 – 12.00 Få sved på panden og ha' det sjovt i din 
vinterferie. Du kan bl.a. spille badminton, 
minitennis, floorball og fodbold. Vi har alt 
udstyret, så du skal bare møde op. Det 
hele er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendig! 

Hjordkær hallen, Kirkegade 
20, 6230 Rødekro 

15.02 Arne Alligator, 
Børneteater 

15:00 Gå ikke glip af dette fantastiske show 
hvor vi tager på eventyr på med Arne alle 
hans venner, der selvfølgelig synges 
danses til mange af de kendte sange fra 
det populære børneshow. Billetter på 
ticketmaster 175 – 220kr. 

Arena Aabenraa, Hjelmalle 3, 
Aabenraa 

  



16.02 Åben Hal i Rødekro 
Hallen 

10.00 – 12.00 Få sved på panden og ha' det sjovt i din 
vinterferie. Du kan bl.a. spille badminton, 
minitennis, floorball og fodbold. Vi har alt 
udstyret, så du skal bare møde op. Det 
hele er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendig! 

Rødekro hallen, Østergade 
40B, 6230 Rødekro 

17.02 Åben Hal i Tinglev 
Hallerne 

10.00 – 12.00 Få sved på panden og ha' det sjovt i din 
vinterferie. Du kan bl.a. spille badminton, 
minitennis, floorball og fodbold. Vi har alt 
udstyret, så du skal bare møde op. Det 
hele er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendig! 

Tinglev hallerne, 
Nørremarken 44, 6360 
Tinglev 

18.02  Fastelavns 
bageweekend - 
lørdag 

14:00-17:00 Kom og nyd stemningen på den gamle 
gård og få en hyggelig snak med gårdens 
engagerede frivillige. Nyd de lækre 
friskbagte brød og boller fra stenovnen. 
På loftet i drengeværelset laves 
fastelavnsris, pynt til tønderne og der 
klippes gækkebreve 

Egnsmuseet Jacob 
Michelsens Gård, Toften 37, 
Aabenraa 

19.02  Fastelavns 
bageweekend - 
søndag 

14:00-17:00 Tøndeslagning kl. 14.00  
Kom og nyd stemningen på den gamle 
gård og få en hyggelig snak med gårdens 
engagerede frivillige. Nyd de lækre 
friskbagte brød og boller fra stenovnen. 

Egnsmuseet Jacob 
Michelsens Gård, Toften 37, 
Aabenraa 

19.02 Fastelavn i Arena 
Aabenraa 

12.00 Kom og slå katten af tønden i Sal 1 ved 
Caféen. Kom gerne udklædt for der vil 
være præmier for bedste udklædning.  
50 kr.  

Arena Aabenraa, Hjelmalle 3, 
Aabenraa 
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