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Vinter 2023
Uge 7

V E L K O M M E N  T I L  S K Æ R B Æ K C E N T R E T

S V Ø M M E H A L L E N 
-  E T  P A R A D I S  F O R  A L L E 

 Her findes rigtig mange muligheder, hvad enten du er gæst i vore feriehuse  
eller kommer hertil for at benytte de mange faciliteter.

I feriecentret er der bowlingbaner, cafè og restaurant samt fitnesscenter og aktivitetshaller.
Kunstnerhuset og butikken er også et besøg værd. Her finder du  

unikt kunst fra lokale kunsthåndværkere.
Udenfor er der legeplads, bålplads, multibane, padel- og tennisbaner og store grønne arealer.

I den skønne svømmehal finder du sauna, spabad, dampbad,  
helsekabine, vipper, vandrutschebane, baby/børnebassiner,  

varmtvandsbassin med massagedyser og kanoner. 
Her er også puslefaciliteter inde i selve svømmehallen, hvor temperaturen er lige  

tilpas for de små størrelser. Nyd en saunagus i den udendørs sauna.

Lørdag  10-17   19-21
Søndag  10-17
Mandag  10-13 14-17 19-21
Tirsdag  10-13 14-17 19-21
Onsdag  10-13 14-17 19-21
Torsdag  10-13 14-17 19-21
Fredag  10-13 14-17 19-21

Åbningstider svømmehallen
11. - 17. februar 2023
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. Familiegus i uge 7
Mandag, onsdag og fredag.

Kl. 10.30 og 11.00.
15 min. Gratis.



Vinter-aktiviteter
- for hele familien

KIDZ CLUB OG
MINI CLUB

Kom og deltag i masser af  
sjove, kreative og aktive  
aktiviteter i Bevægelsesrummet.
Det er gratis at deltage.

Mini club er for de mindre børn 
der gerne vil lege med dukker, 
legetøjsbiler, spille spil, tegne  
og hygge imens de store børn 
er kreative i Kidz club. 
I Bevægelsesrummet.
Det er gratis af deltage. 

Mandag den 13. februar, 
tirsdag den 14. februar og

onsdag den 15. februar.
Kl. 10.00-14.00.

CENTA

KOM OG BESØG
CENTA

Mød Boss’en i Kidz Club!

Centa går rundt i 
Skærbækcentret - han uddeler 
gerne high fives, og stiller op  
til selfies og fotografering.

Mandag til fredag i uge 7.
Kl. 10.00 og kl. 14.00

KREATIV
VINTER

Kan du lide at være super- 
kreativ? Så vil du elske at lave 
kreative ting hos os.
Vi har materialerne og idéerne  
- du kan vælge mellem en 
masse kreative aktiviteter. 
Det er en ”arbejd-selv-aktivitet” 
hvor materialer udleveres med 
kort intro, så det fungerer bedst 
hvis mindre børn er ifølge med 
en voksen! 

Fra 25,- kr. pr. aktivitet inkl. alle 
materialer. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Betaling i receptionen i  
Skærbækcentret. 
Foregår i Bevægelsesrummet.

Mandag den 13. februar, 
tirsdag den 14. februar og

onsdag den 15. februar.
Kl. 10.00-14.00.

DET STORE
KUNSTMYSTERIE

I centerets åbningstid (kl. 8 - 22)

Åhhhh nej…
Skærbækcentret har brug for 
din hjælp. 
Vi har haft uventede gæster 
om natten, og de har pillet ved 
nogle af vores flotte kunstvær-
ker.
Men vi kan ikke helt finde ud af, 
hvem det er, kan du hjælpe os? 
Vi har opdaget at der er blevet 
lagt nogle spor ud til os, så er 
du god til at finde en skurk? 
For så har vi brug for din hjælp.

Kom op i receptionen og 
få din opgave udleveret  
- GRATIS - vind et ophold :-)

Mandag til søndag
i uge 7.

BØRNEBOWL

Bowl en time og få en gratis 
slush ice til børnene.

Voksne må gerne bowle med  
til samme pris.
Banerne kan være booket til 
anden side, så forudbestilling  
er nødvendig.

Alder: Fra 4 år. 
Min. 4 personer.

Pris pr. person kr. 45,-  
(inkl. sko).

Mandag til søndag
i uge 7.

Kl. 12.00-16.00.

BOLCHE-KOGNING

Lav dine egne bolcher eller 
din egen slikkepind. 

Velkommen i det hyggelige
bolcheværksted, hvor vi prøver 
at lave bolcher med forskellig 
smag og sjove farver.

For børn fra 6 år og opefter.
Begrænset antal pladser.

Pris pr. person kr. 50,-

Tilmelding og betaling i  
receptionen i Skærbækcentret.

Mandag den 13. februar,
onsdag den 15. februar og

fredag den 17. februar
Kl. 10.30, 11.30, 12.30,

13.30 og 14.30.

KIDZ CLUB  
INVITERER TIL

BØRNEDISKO-
BOWLING

Kom til børnedisko-bowling med 
musik og lys, og hvor du kan få 
børnedrinks og snacks.

Tilmelding og betaling i  
receptionen i Skærbækcentret 
senest kl. 12.00 samme dag.

Pris kr. 60,-.

Tirsdag den 14. februar.
Kl. 15.00-16.00.

BÅLHYGGE,
SNOBRØD OG
SKUMFIDUSER 

Kom og hyg ved bålstedet på 
legepladsen. Du kan bage dit
eget snobrød eller rist skum- 
fiduser.

Mindre børn skal være ifølge 
med en voksen. 

Det er gratis at deltage.
Aktiviteterne kan blive aflyst 
med kort varsel pga vejret.

Sted: 
Bålpladsen ved legepladsen.

Onsdag den 15. februar.
Kl. 14.00-16.00.



Vinter-aktiviteter
- for hele familien

MGP
FAMILIEAFTEN

Er du klar på fest, farver og  
godt musik?

Tag hele familien med til 
børnenes MGP her i 
Skærbækcentret.

Kom og bliv stylet, lav kreative 
ting, deltag i konkurrencer og  
få noget godt at spise.

Pris for dette: Kr. 85,-.

Menu:  
Nuggets, kyllingespyd, kartoffel-
både og salat (samt vand).

Gratis adgang fra kl. 19.00 til 
MGP på storskærm.

Lørdag den 18. februar.
Kl. 17.00.

SKYD MED ÆGTE
BUE OG PIL

Skyder du bedre end  
Robin Hood?

Så kom forbi og skyd med
bue og pil.

Alder min. 10 år.

Det er gratis til deltage.

Onsdag den 15. februar
Kl. 13.00-16.00.

HOPPELAND

Hop så længe du vil!

En hal fyldt med forskellige 
hoppeborge.

Pris pr. person kr. 65,- betales
ved indgangen til hallen.

Torsdag den 16. februar og
fredag den 17. februar.

Kl. 10.00-20.00.

FASTELAVN

Hvem bliver kåret som katte- 
konge eller kattedronning?

Skal du løbe med præmien for 
den bedste udklædning i din 
aldersgruppe?
 
Kom ned til nogle hyggelige 
timer, hvor der både er kage, 
kaffe og saft helt gratis

Sted: Hal 1.

Det er gratis at deltage. 

Arrangeres i samarbejde med
Skærbæk Erhverv.

Søndag den 19. februar
Kl. 10.00-12.00.

HJEMME-
LAVET 
PIZZAER
7 FORSKELLIGE SLAGS.

Alle pizza’er95,-

SPIS HER

ELLER SOM

 TAKE 
AWAYHer kan du købe 

kolde og varme drikke  

samt vores lækre

Skærbæk Burger!

BESØG CAFÉ PALETTEN



OBS: Min. 4 personer. Forudbestilling senest kl. 12.00. Ekskl. skoleje.

SPIS & BOWL
Inviter hele familien ud til en sjov aften med god mad!

Prisen er inkl. 1 times bowling.
Pr. person kr. 199,-
Børn kr. 99,-

I skærbækcentret finder du den hyggelige 
Restaurant Staffeli

- en familierestaurant, hvor der serveres 
lækre retter til både store og små.

Se caféens menukort på www.skaerbaekcentret.dk

Bordbestilling: På tlf. 74 75 19 70 eller  www.skaerbaekcentret.dk

Torsdag, fredag og lørdag i uge 7

Skinkeschnitzel med ærter,  
brasede kartofler og  

bearnaisesauce.
 

Inkl. 1 alm. flaske øl,  
1 flaske sodavand  

eller 1 glas vin.

• Sønderjysk torsk med  
 sennepscreme (på vores måde)
• Grillet kalvefilet med  
 bagt kartoffel, majskolbe og  
 whiskysauce.

• Æbletærte med vaniljeis

Vi serverer  
mexicansk inspireret  

”hygge”-mad!
 

Små forskellige retter såsom  
saml selv - bl.a.  
tacos, tortillas,  

forskellige slags kød,  
grøntsager og dips

Børn kan bestille  
børneretter gennem cafeen,  

til alm. priser.

TORSDAGS-
MENU

LØRDAG
2-3-RETTERS 

MENU

FREDAG

Social Dining

Pris pr. person

100,-
Pris pr. person

175,-

Pris for 2 retter - pr. person

269,-
Pris for 3 retter - pr. person

289,-
Børn kr. 99,-

Børn kan bestille børneretter i  
cafeen. Spiser de samme menu som 

de voksne, er det til normal pris.


