Lege og Sjove aktiviteter med far
Vi siger tak til jer alle for forslag.

Her kan du finde forskellige forslag til aktiviter med familien. Der er
bl.a. vandreture og læsernes egne forslag til aktiviteter på en
regnvejrsdag inden- såvel som udendørs.

Sjove aktiviteter sammen med far.
Jeg bor ikke sammen med min far, men når min far
kommer for at hente os har vi det altid sjovt. han tager mig og
min lillesøster med på Jensens Bøfhus eller i svømmeland og vi
hygger os hele
dagen. nu har min far fået en kæreste som han bor med og
hun har 3 børn som er mindre end mig, de er søde nok men
min far var sjover før. jeg vil gerne have os alle sammen med i
Fårup Sommerland for jeg kan godt lide vandrutsjebanen og træstammerne. Inge Møller
Eriksen
Jeg er 7 år og jeg har to små brødre. Vi har sammen med vores far og nogle af hans
"mandevenner" bygget en solid platform i et
gammelt æbletræ, hvor kronen er savet af. Nu er det meningen, at vi selv skal lave det til
en hule med brædder, pressendinger, tæpper osv. efterhånden som vi får ideerne. For at
komme op på platformen skal man klatre op igennem en lem eller klatre op af ét af tre tov
med knuder på som vores far også har hængt op. Det er gelænder rundt om platformen, for en sikkerheds skyld.
Vi har en regel, der siger, at man først kommer op i hulen, når man selv kan, så indtil videre
er det mest mig og mine kammerater, men så har min
lillebror på 4 år et telt, han leger i. Vores familie er på fem personer.
Hilsen Mads Knoblauch
Spille ludo. Cykle en tur. Køre over den nye Øresundsbro med tog sammen med far.
Nina Juhl Hansen
At tage på fisketur.
Louise Nørskov
Det er sjovt at tage med far ud at fiske.
Hilsen Dennis
At hoppe sammen med far, og flyve i flyvemaskine sammen med far.
Mikkel Svare
Min mor arbejder hver anden weekend, så tager min far og jeg på mange forskellige ture,
mens hun er på arbejdet. Vi tager tit i skoven, men det bedste er dog vores fisketure.
Mange gange fanger vi ikke noget, men det er hyggeligt at sidde med far og tale om mange
ting, vi laver tit hemmeligheder. Når vi har fisket i mange timer, slutter dagen af med en tur
på mc Donalds, det er en god oplevelse. Min storebror er også med, når han gider.
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Michella Jensen
Vi kan godt lide at fiske sammen med far eller gå en tur ved Hou strand sammen med far så
leder vi efter rav, vores far er meget dygtig til at finde rav det er vores bedstefar også.
Mia, Nana og Naja Nielsen
Vores far arbejder 3-hold skift og det betyder at
jeg Cecilie 4 år kan være sammen med min far om
morgen og formiddagen i stedet for at komme i børnehave det er smadder dejligt. Min
storesøster er 14 år og går i skole, men det bedste vi kan lave sammen med far er at træne
vores hund Nala som er en Schæferhvalp på 8 måneder. Min storesøster Sandra og jeg, vi
gemmer os f. eks inde i skoven mens vores far holder Nala, og når hun så ikke kan se os så
skal hun spore os op, det er smadder skægt for hun er helt vild for at finde os. Vi kan også
gemme ting for hende i det høje græs og meget andet.
Cecilie og Sandra Werth Bonde
Fiske og slås for sjov og vaske bil.
Mikkel Søndermark
Vi kan godt lide at blive kildet af vores far, og gynge og lege med biler sammen med ham,
for så er vi mere sammen med ham i stedet for at lege alene. Og vi kan også godt lide at
han følger os i
børnehave og fritidsklub.
Jonas og Mads Aaen Jensen
Jeg synes det er sjovt at være med far uden og
fiske ved en fiskesø og når mor har lavet en lækker madpakke med.
Med venlig hilsen Anders Pedersen
Brydekamp, spille fodbold, bade, spille spil.
Søren Lindgreen
Det bedste jeg ved når jeg er sammen med min far er at gå ned i parken og fange
haletudser..det er sjovt at kigge på dem i glasset. Vi smider dem selvfølgelig ud i søen igen.
Samtidig ser vi på alle de dyr der er i parken. Min far er god til at fortælle om dyrene og
nogle gange fortæller han også historier med dyrene.
Julie Rasmussen
Det er sjovt at tage på fisketur sammen med min
far. Sidste år var vi med til nat-fiske-konkurrence ved Viborgsøerne, og det
var sjovt. Vi har lige fisket ved en put and take sø, hvor vi fangede fire ørreder.
Hilsen Jakob Bitsch
Tage ude og sejle, være ned ved stranden, lave mad
sammen, male garagen, legoland, læse en masse sjove bøger, male hinanden med
fingermaling og sååååååå i vandbassinet sammen, store sæbeboble konkurrence.
Kerstin Gråbæk
Min far er meget stærk og har nemt ved at løfte os. Noget af det bedste jeg og min søster
ved er at tumle med ham. Så kaster han os op i luften og griber os igen og svinger os rundt
både med hovedet op og ned. Han er gammel gymnastiktræner, så han er god til det.
Hilsen fra Anders Rasmussen
Jeg hedder Sandra og fylder 5 år til aug. Det sjoveste for mig, er når jeg skal til tandlægen,
det gør jeg altid med far og har gjort det altid, siden jeg var 2 år, det er bare vores ting
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sammen.
Sandra Stenstrøm
Hej jeg hedder Mads og er 4 år, så det er min mor
der hjælper mig. Jeg elsker, at være sammen med min far, han er nemlig meget hjemme,
så vi
laver mange ting sammen. Vi kører traktor, er i svømmeren, spiller fodbold, leger på
legepladsen, graver skattekister bare min far er hos mig er jeg glad, for jeg elsker nemlig
min far Hvis jeg vinder er vi 4 i min familie, det er selvfølgelig min far min mor og min
plejebror Casper.
Hilsen Mads Johan Nielsen
Vores far, er verdenens bedste... Han er ikke kun
vores far, men han er også "far" til alle børnene i den børnehave han arbejder i. Men en
gang i mellem kunne det være rart at have ham lidt for os
selv. Når far kommer hjem, hjælper vi ham med at lave mad til os alle. Men inden da spiller
han fodbold, læser for os eller tager os med ud i skoven, hvor vi laver bål og bygger huler.
Han har en god fantasi, og han digter mange historier, inden vi skal sove. Når det er
sommer, så får vi lov til at sove ud under den fri himmel, hvor vi ser på stjerner og snakker
til meget sent. Han er den bedste far man kan tænke sig til, det siger vores 2 større
søskende også! Tænk at han aldrig bliver træt af os. Vi elsker dig far...
Kærlig hilsen Ida, Frederik, Kasper og Maria.
Det bedste jeg ved er at få lov til at være ude på
værkstedet med min far, for så viser han mig hvordan jeg kan lave sværd og andre sjove
ting i træ - jeg får selv lov til at skære og hamre søm i - min far fortæller kun hvordan jeg
skal gøre.
Min far har også vist mig hvordan vi kan fange krabber - og det gør vi ved at fange en
musling og så skille den ad for dernæst at sætte den på en snor med en klemme og så
sænke den ned i vandet - og vupti ja så sidder der en krappe fast, som jeg så hiver i land
med mit fiskenet - det er kanon sejt at hygge sådan med min far. Christopher Heilmann
Jeg er 1½ år og skriger af grin, når far tager mig
med på en flyve tur ind i junglen( farmor og farfars have) eller skubber mig afsked på en
vild gyngetur. Hvor sjovt ville det så ikke være at prøve trampolin i Fårup sommerland eller
måske den lille hoppepude sammen med far?
Andrea Kjærsgaard
Hej - det bedste jeg ved er en ordentlig "pølekamp" med min far og mine søskende, det
ender altid med at vi er ved at gå til af grin. Herefter er et spil basketball det sjoveste, og
hvis vi kan komme på en fisketur. Mikkel Djernis
Samle tavler og slynge honning! Min far er biavler, og hvert år i sensommeren er det vildt
spændende, at være med til at samle tavlerne fra bistaderne og slynge honningen ud af dem
i en hånddrevet slyngemaskine, der nærmest ligner en gammeldags vaskemaskine!
Elise Ross-Hansen
Vi vil gå i skoven og spise mad og spille spil på
tæppet ude i skoven.
Anett Callesen
Det bedste jeg ved er når min far leger "ulven
kommer" med min søster og jeg. Vores legehus er bedstemors hus. Her gemmer vi os når
ulven kommer. Men ulven er meget lumsk. Han laver sin stemme om så vi skal tro det er
Rødhætte der kommer. Så jagter han os over græsplænen og
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til sidst spiser han os (næsten).
Rikke Mortensen
Det sjoveste jeg kan lide at gøre sammen med min far, det er at køre med i lastbilen, på
ture.
Så oplever man en masse, kommer rundt på steder man aldrig har været før, det er
spændende! Jeanette Dahl Jensen
Det sjoveste at lave sammen med far er at bage far
kaster med dejen og laver sjove figurer.
Dania Larsen
Det sjoveste vi gør er at lave mad sammen mens vi snakker eller pjatter sammen, og det
bedste af det hele er at det sker tit.
Susanne Nielsen
Det bedste mig og mine to søstre kan lave sammen
med vores far er at have bål og stege skumfiduser.
Nete Riis
Kigge på biler, ordne bil, slås, se tv.
Henning Struck
Amanda, det er min Lillesøster, og jeg kan godt
lide, at tage til stranden med min Far. Det er sjovt. Jeg kan også godt lide når min far
sætter sig i kælderen og spiller play-station med mig. Fredrik Pedersen
At smøre madpakken og invitere ham på skovtur ved
Noret, Skælskør´, hvor vi kan snakke om gamle dage.
Susanne Kirkeby Østergaard
Vandkamp - at få far lokket med i rutsjebanen(han
kan ikke lide det)- spille fodbold – volleyball. Mikael Nielsen
At man havde sådan en rigtig mandebane med klatring o.lign.
Lasse Lund
Jeg elsker at spille fodbold sammen med min far. Jeg synes også at det er sjovt at hjælpe
ham med at slå græs.
Jens-Peder 3 år
Gå ture i skoven og samle bær! Bygge sandslotte på stranden! Cykle lange ture!
Preben Pedersen
Vi kan lide at tage til traktortræk sammen med
vores far.
Stefanie og Michelle Jacobsen
Gå tur i vores park, imens far navngiver alle ænderne & svanerne efter Walt Disney figurer
og imiterer dem imens.
Isabella Alishiri
Spille fodbold, tage i forskellige sommerland, Spille ludo, og andre spil. Tage til stranden og
bade.
Natascha Kammersgaard

www.familiekanalen.dk

Copyright

Vi er 2 piger på 5 og 8 år, og det vi bedst kan
lide at lave sammen med vores far, er at tage på fisketur ved Vesterhavet. Så fisker vi, og
når vi ikke gider det mere, så leger vi i sandet/vandet,
finder flotte muslingeskaller, flotte sten og når vi er rigtigt heldige så finder vi rav. Vi bygger
også sandslotte og pynter dem med muslingeskaller
og sten. Sjovest er det selvfølgelig når vi fanger nogle fisk, som vi kan tage med hjem og
spise til aftensmad. Vi er 5 i familien, men vores lillesøster er kun 5 uger, så hun er for lille
til at komme med os på fisketur, så hun og mor bliver hjemme.
Venlig hilsen Ida og Maria Vestergaard
Det bedste jeg ved om sommeren er at have en vandkamp med min far, det er bedst hvis
jeg har vandpistolen.
Emilie Hansen
At tage på fisketur i skoven også selv om man ikke
fanger noget.
Pernille Christensen
Min far er smaddergod til at lege cirkus. Så ligger han på gulvet og jeg er cirkusprinsessen
som skal stå på hans mave uden at holde ved. Han kan også tage armbøjninger, når jeg
sidder på hans ryg!
Aida Ørum Edhemovic
Det er aller sjovest når jeg skal lære min far hvordan computeren virker!!
Ronni Gross
De sjoveste ting at gøre med far er at samle
insekter og bagefter slå dem op i en bog. En anden dejlig ting er at fiske.
Lone Riisberg
Det bedste mig og mine to søstre kan lave sammen
med vores far er at have bål og stege skumfiduser Nete Riis
Det er sjovt at tage på fisketur sammen med min
far. Sidste år var vi med til nat-fiske-konkurrence ved Viborgsøerne, og det var sjovt. Vi har
lige fisket ved en put and take sø, hvor vi fangede fire ørreder.
Hilsen Jakob Bitsch, 10 år
Det er sjovt at vaske bil og især når bilvasken bliver til en rigtig vandkamp og når så at min
far bliver rigtig våd og sur.
Rasmus Schütt
Det bedste man kan lave med sin far er at han først og fremmest tager børnepasningsorlov
ligesom min far har gjort. Det betyder så at vi har nogle rigtige gode "Kvali" timer sammen
mens min mor er på arbejde.. Det bedste jeg ved er at komme ned på legepladsen i parken
for der er en
masse sjove ting jeg kan prøve og min far bliver som et lille barn igen og det er det der gør
dagene skægge..
Mange kærlige hilsener
Anders Brandt-Jørgensen
Det bedste at lege med far er at gå på legepladsen eller i skoven.Der leger vi Robin Hood og
min far er sheriffen af Nottingham.Han gemmer sig og skal så fange mig og mine søstre og
komme os i fængsel. Så skal vi befri hinnanden .Vi er ialt 5 i min familie.
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Hilsen Rasmus
Vi elsker at spille sommerfordbold med mine forældre. Reglerne er at hver gang
modstanderene laver mål, skal man dyppe hovedet i en spand vand.

Jeg elsker at køre en tur med min far. Det bedste
er, når vi kører en tur ud til en havn. Der går vi lange ture, kigger på bådene, kigger i
fiskekasserne, gætter hvilke fisk der er fanget. Vi kigger på små krabber og holder dem i
hånden. Vi taler med de folk som arbjeder ved deres både og kigger på noget af alt deres
værktøj. Vi sætter os et sted hvor vi kan dyppe fødderne, vi snupper os en is. Vi prøver at
fange vandmænd
og går balance på store sten. Vi læser hvad alle bådene hedder og leger at vi selv er
kaptajner på store skibe. Vi laver faktisk alt muligt fordi det bare er dejligt at være ude en
hel dag
og finde nye ting og finde på nye lege hele tiden.
Og så slutter vi altid af med en pølse !
Vi er to voksne og to børn i vores familie.
Hilsen Simon
Se StarWars 1 igen og igen mens man kommenterer
hvad der sker.
Lasse Krøigaard
Jeg vil gerne spille fodbold og svømme.
Mathias Rasmussen
At tage ud og bowle, og spise en stor pizza
samtidigt.Tage på telttur i en mini Zoo.Lokke ham med op i det gyldne tårn i tivoli.
Samuel Nielsen
Det er allermest sjovt at tage på tur med far, når
det er med overnatning. Far er god til at campere ude i det fri, med bål hvor vi laver alt
vores mad. Vi fisker og spiser dem til aftensmad. Og så
leger vi ellers ude i skoven. Røver og soldater. Vi laver sværd og pistoler af grene. Vi spiller
også tit vollyball og basket ude i skoven. far er
rigtig god til at lave mange forskellige ting ude i skoven. og god til at lave ting af grene. Og
han er en god kok. Vi er altid sammen med mine to søskende og nogle gange sammen med
min mor.
Heidi Rasmussen
Vi skulle stå rimelig tidelig op, og sammen spise
en hurtig morgenmad.Så skulle vi sammen gå ud og arbejde (I haven, ordne indhegning
mm.) Vi ville så gå ind og lave et lækkert morgenmåltid til alle
de andre, og der vil være dømt hygge! Det fede ved denne oplevelse er, at det er ikke
noget, som man bruger penge på, altså betalt oplevelse, vi får simpelthen kunn det sjov ud
af det, som vi selv laver! Og det kan virkelig være fedt! Maja Rand
Sammen med sin far kunne man:
1)køre en tur ud i byen og spise en is.
2) spille kort (selvfølgelig et spil man let kan vinde over ens far)
3) læse en god bog
4) Sidde hjemme/gå i biografen og se en rigtig god film, mens man spiser
noget lækkert.
Louise Kristensen
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Det er bedst når vi spiller fodbold ligesom de gør i fjernsynet. Det er også sjovt at besøge
oldemor, for så får jeg masser af bolsjer. Marc Mauritzen
Jeg kan bedst lide af tag yil fodboldkamp med min
far!
Simone Madsen Bjerre
Skyde lerduer!
Jonas Bitsch Kuhlmann
Jeg er ved at lære at cykle, og det er allersjovest sammen med min far, så tager han
rulleskøjter på, og så styrer han mig og min cykel med en lang pind. Vi kan få rigtig meget
fart på, min far er nemlig rigtig god til at løbe på rulleskøjter. Det er min mor ikke, så det er
bedst at cykle med far.
Hilsen Peter 5år
Vi syntes, det er rigtigt sjovt at gå en tur med far ned til stranden. det er lige meget om det
regner eller solen skinner. hvis det er dårligt vejr, tager vi bare regntøj og gummistøvler på.
Så har vi vores fiskenet og en spand med, og så fanger vi krapper, sten, tang og minifisk.
Det er rigtig sjovt. vi tager også saftevand og kiks med. Det skulle i også tage og prøve.
Casper, Christian og Catrine Skytte Hans
Det sjoveste er at sidde ved havnen og spise is, købt hos fru Suhr, sammen med min far, for
det er altid noget vi gør på helt almindelige dage, når vejret er godt.
Julie Hagner
Mine piger er meget glad for at være med ude i værkstedet når jeg går og roder med alt
mugligt, så giver jeg dem små opgaver som de skal lave selv.
Flemming Andersen
Min far er verdens bedste, han tager mig nemlig med ned at se på tog, og nogen gange er
jeg osse med ham ude at fiske. Det er tit han ikke fanger noget, men så hvis jeg er heldig at
vinde med min far, kunne mor og jeg jo lade som om at han fangede billetter til Fårup
sommerland. Vi er 3. Far, mor og mig.
Tobias Larsen
Da jeg var helt lille blev jeg tilbudt at komme i Aalborg Zoo, men det blev ikke til noget
dengang. Efter godt 14 år blev der gjort noget ved det. Min far tog mig med, trods det
varme vejr, med til Aalborg Zoo, og vi havde den bedste far-datter dag.
Kristine Jørgensen
Jeg syntes det er sjovt at tage på fisketur med min far og mine 2 brødre.Det er også sjovt
når vi tager ud og sover i telt.Venlig sommerhilsen fra Thomas.
Thomas Simonsen
Det aller beste jeg ved,er når min far vil køre på cykkel sammen med mig, ud til hestene og
give dem gulerødder.
Malene Bejder Larsen
Tage med ham på arbejde, Lære at reparer ting, lappe cykle, drille mor, lære at køre bil,
lære at svømme, alle disse ting kan gøre at man har det sjovt med sin far og mens man gør
det, så lære man selv det og kan lære sin egen børn at havde det sjovt..
Kristian Jakobsen
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Det bedste er at være i vandkrig sammen med far og det allerbedste er når det er
farmand der bliver våd. Bagefter giver far altid en is! Han er min bedste
legekammerat.
Mikael Filtenborg Thomsen
Det sjoveste er når jeg sidder på gulvet ( jeg kan ikke kravle endnu !!) og far leger
med vores sjove hund Sorte. Far får den til at hoppe og danse og så begynder jeg
at grine.
Laura Theisen
Vi tager ind og ser brøndby spille kamp.
Emil Clausen
Det sjoveste jeg gør med min far, gør jeg faktisk hver dag, når jeg skal sove, skal min far
sige godnat, så putter vi, når far så er på vej ud, overfalder jeg ham, så kilder vi i ½ time
mindst, vi er begge to så forpustede når han går ud. Mikkel Saabye
Jeg hedder Mette og er 12 år. Mine søstre hedder Gitte 15 år og Amalie 1½ år. Vores far er
bare alletiders. Han vil gerne spille forbold med os i haven (selvom han ikke er særlig godt
til det). Han har lavet bålplads til os og er altid parat til at tænde op og bage snobrød med
os. Men noget af det bedste er at komme med ham om i hobby-rummet. Vores far er nemlig
tømrer, så han har en masse værktøj. Vi har vort eget arbejdsbord med skruestik og
værktøj på væggen ovenover. Vi har også en gammel boremaskine. Der har vi lavet mange
ting - dukkehusmøbler, skibe, sneglebure o.s.v. Med far gør vi alt det, som mor ikke tør lade
os gøre.
Mange hilsner Mette
Det er specielt sjovt at køre jord sammen med
far´..ikke så meget det at køre jorden, mere det at "jorde" afsted i trillebøren!! og så er det
selvfølgelig sjovest hvis man ind i mellem har
sin egen lille trillebør og skovl, så man rigtig kan hjælpe!.
Morten Just Kyvsgård
Brække en lade ned vaske bil og lave den spille fodbold lege fange.
André Larsen
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