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EN FESTDAG PÅ HAVNEN
Et hav af gratis aktiviteter for hele familien arrangeret af
Søndre Havns mange aktører i samarbejde med Køge Kyst

VELKOMMEN TIL SØNDRE HAVNEDAG 2018
Søndre Havnedag er en festdag i Køge med et hav af aktiviteter og underholdning for hele familien. Dagen byder
på en masse gode oplevelser inden for blandt andet musik, kunst, mad og sport på Søndre Havn og er arrangeret
af ca. 50 foreninger, institutioner, virksomheder samt Køge Kyst.
Søndre Havnedag indgår samtidig i byudviklingen af Køge - som et bidrag til et mangfoldigt byliv, hvor en helt ny,
levende og bæredygtig bydel nu er stærkt på vej til at vokse frem.

2 TAPPERIET
13-18 Brasiliansk lounge
På Tapperiets terrasse vil der være afslappet
brasiliansk lounge-stemning med dj, lækker mad,
mulighed for brætspil, hyggeligt samvær og
kreative sandslotsbyggerier.
13.30 Jazz i foyeren
Jazz-elskere forkæles med en gratis koncert med
Lars Jansson og Thomas Agergaard duo i foyeren.

Alle aktiviteter er gratis undtagen Sildens Dag.

God fornøjelse – vi glæder os til at se dig!

14-18 Foyerens Foodcourt
Tapperiets foyer omdannes i dagens anledning til et
vaskeægte Foodcourt, hvor forskellige madstande
byder på lækre, små anretninger fra hele verden. To
stay eller to go - alt kan smages til fornuftige priser.

3 PLETTEN

1

HAVNEPLADSEN

11-16 Sildens Dag
Gå om bord i en sildeplatte leveret af havnens
restauratører, mens du nyder jazzerytmer fra Madsen &
Nielsen. Undervejs bliver den bedste sild kåret. Pris pr.
platte er 155 kr., og billetter købes på billetto.dk, hos
Braunstein, VisitKøge, Kvickly Køge, Wika MENY Køge
eller hos Superbrugsen i Ølsemagle og Herfølge.
Øl, snaps og sodavand samt børneanretning kan
købes på stedet. Sildens Dag arrangeres i samarbejde
med bryggeriet Braunstein, Lions Køge og Køgenu.dk.
13-13.30 & 15-15.30 Join the Parade – gadeteater
Følg med Pablo – en fire meter høj marionetfigur - og
Atharina, som balancerer ovenpå en kæmpestor to
meter høj bold, når de to venner leger, danser og
triller ned ad Søndre Molevej. Den første forestilling
starter ved havnepladsen og slutter ved Opdagelsen.
Næste forestilling starter ved Opdagelsen og slutter
ved Udsigten.
13-15 Skibsvrag og guldmønter
Arkæolog og udgravningsleder Jeppe Færch-Jensen
fra Museum Sydøstdanmark fortæller om den nylige
udgravning af det over 500 år gamle skibsvrag på
Søndre Havn. Hør om alle de spændende fund, og
hvad der nu skal ske med skibet.
13-15 Spørg og hør mere om Køge Kyst
Kom forbi Infotrappen og mød en repræsentant fra
Køge Kyst og få seneste nyt om udviklingen i Køge
Kyst-området.

13-16.30 Sejlads, sæbebobler og pandekager
Ved Å-bassinet kan du prøve en tur i Køge
Søspejds optimistjoller – alene eller sammen med
en af søspejderne. Du har også mulighed for at
være gast på en af de nye patruljefartøjer. Prøv
kæntringsøvelser og se hvordan søspejderne træner
sikkerhed. Bag og nyd din egen bålpandekage eller
kom og leg med små og store sæbebobler.
13-16
Sejlads i de nye Svendborgjoller
13-15.30 Hvem kan blæse den største sæbeboble?
14-16.30 Pandekagebagning
14.30-16 Optimistjollesejlads
15.30
Kæntringsøvelse i optimistjolle
13-17 Vandkanon og åbent skib
Hop med om bord, når Marinehjemmeværnsflotille
368 Køge inviterer til ’åbent skib’. Du kan også
opleve søredningsdemonstrationer og skyde med
vandkanon.
13.20, 14.20, 15.20 & 16.20 Vandkanon for børn
14.40 & 15.40 Redningsdemonstration med gummibåd
16.40 Redningsdemonstration med redningsflåde
14-17 Havnekraner
Havnens kæmpe kraner er bestemt et besøg
værd. Indtag et par af havnens kraner – ’Bossen’
og ’Øglen’ – når Køge Havn slår dørene op til
styrehuset. Du kan lære mere om kæmpe kraner og
vil uden tvivl mærke suset i maven.

4 HAVNESCENEN

5 TIDSRUMMET

12-12.45 Giro 413 Kabaret
Køge Amatørscene opfører en bid af den populære
voksenforestilling ”I anledning af…. En hyldest til
Giro 413”. Oplev en tur ned ad mindernes allé, når
der synges nogle af de mest populære og ønskede
sange fra radioprogrammet Giro 413, og fortælles
om programmets mere end 70-årige historie.

13-16 Ansigtsmaling
Har du lyst til en sommerfugl på kinden eller vil
du ligne en tiger i ansigtet, så kom forbi og få
Sminkepigerne til at male dit ansigt.

14-17.30 Rockmusik med Sticky Fingers
Sving med når restauratørerne på havnen inviterer
til rock’n’roll med Rolling Stones Tribute bandet
Sticky Fingers.

13-17.30 Nanne Klovn og Omsorgsklovnene
Skøre hatte, sløjfer og røde næser bliver sat
i ramme – så husk kamera og få sjove fotos
med hjem. Nanne og venner kan ikke tøjles til
Tidsrummet, så måske får du en flot rød næse af
klovnene et eller andet sted på Søndre Havn.

13-15 Lindy Hop
Festlig swingmusik og glade dansere fra
SwingShoes Køge danser Lindy Hop. Få 45
minutters gratis introduktion til Lindy Hop, hvor
der startes helt fra bunden. Du er velkommen til at
danse med eller bare kigge på. Det er for alle og
kræver ingen forudgående øvelse.
13-16 Gamle glaspladenegativer fra Køge
Se den lille udstilling af gamle fotografier fra Køge.
Alle billederne er taget omkring 1900 og samlingen
rummer en lang række fantastiske fotografier.
13-16 Oplev Dannebroges forlis 1710 på iPad
Få en smagsprøve på Køge Museums udstilling og
gå på opdagelse i historien om ”Dannebroges”
forlis i 1710 i Køge Bugt på museets iPads.
13-16 Leg med Byarkivet og Køge Museum
Gå på stylter, tril med tøndebånd, hop i hinkeruder,
test dine evner med sjippetovet, vind årskort med
ringspillet og meget andet. Prøv et udvalg af gamle
lege fra dengang bedstefar var dreng. Kom og kast
dig ud i legen, her er noget for legebørn i alle aldre.
15-17 Muntre toner
Lyt til de muntre toner og lad kroppen boble af
musikken fra Køge Spillemandsforening, når de
giver akustisk koncert.

7 BOLIGER PÅ SØNDRE HAVN

6 OPDAGELSEN
13-17 Besøg havnebierne
Kom helt tæt på havnebierne, når biavleren fra
foreningen Havnebierne i Køge fortæller om biernes
spændende liv og færden. Du får mulighed for at
smage på den lækre honning, og hvis du har lyst, kan
du prøve en bi-dragt samt deltage i en konkurrence.
13-17 Salatværksted
Lav en spændende salat af årstidens
grøntsager med hjælp fra Køge Økologiske
Fødevarefællesskab (KØFF). Du går hjem med
inspiration til, hvordan du kan bruge årstidens grove
grøntsager i en lækker salat derhjemme.

13-17 Brødværksted
I brødværkstedet kan børn og voksne bage
fladbrød over bål og ryste hjemmelavet smør med
hjælp fra urteekspert Marianne Mark. Brød og smør
smages til med urter og spiselige blomster.
13-17 Urteværksted
Urteekspert Marianne Mark fortæller om og giver
smagsprøver på nye, utraditionelle vilde urter og
flerårige grøntsager. Få inspiration til hvilke urter, du
selv kan samle i naturen og bruge i køkkenet. Der
er salg af urtebøger og gratis uddeling af ark om
årstidens vilde urter, som du kan finde i naturen lige
nu. Du kan desuden lave din egen urtesmoothie
ved håndkraft – kom og se hvordan.

13-15 Mød en ny beboer
Beboere fra de nyopførte boligbyggerier
Strandengen og Havblik inviterer til en snak om det
at bo på Søndre Havn, og giver dig mulighed for at
smugkigge ind i enkelte lejligheder og fællesarealer.
Du kan også høre om Bydelsforeningen Søndre Havns
arbejde, mens du nyder lidt lækkert til kaffen. Kig efter
ballonerne – tæt på boligkarréerne ud mod vandet.
13-15 Bo lige ved stranden – velkommen hjem
til Kystengen
Kom forbi Bobutikken på Dantamvej og hør mere
om Kystengen, der er tegnet af Vandkunsten og
byder på 62 ejerlejligheder i et- og to plan på 65-136
m². Byggeriet er i gang og har indflytning i 2019.
13-15 Kig forbi til en snak om lejeboliger
I sommeren 2019 starter Newsec Datea udlejningen
af 64 lækre 2-4-værelseslejligheder i Strandparken
med indflytningsstart i efteråret 2019. Kom og hør
mere om byggeriet, og bliv skrevet på interesselisten.
Til de besøgende vil der være lidt til den søde tand.
Mød op på Newsec Datea’s ejendom i nærheden af
Søndre Badevej - kig efter Newsec Datea-bannerne.

8 GULE HAL
13-17 Bliv godt kørende med Køge Delebil
I dag en Mini og i morgen en bil til syv. Kig forbi bag
ved Gule Hal og få en snak med Køge Delebil om
dine muligheder og se de lækre biler.
13-17 Parat til parkour
Prøv kræfter med parkour sammen med andre
udøvere og en instruktør fra Freerun Denmark. I
løbet af dagen kan du lære de mest grundlæggende
teknikker, så du selv kan træne videre på egen hånd.
13-17 AktivVirken
Oplev foreningens kreative og sportslige aktiviteter
– bliv inspireret til efterårets arrangementer
i hyggeligt samvær med andre, der har tid i
dagtimerne. Deltag i konkurrencer i bordtennis,
petanque, dart for voksne og tegnekonkurrence
for børn. Vær med til at sætte dine farver på et
lærred, der skal forskønne væggen i Gule Hal – et
samarbejde med Køge Billedskole. Kaffe- og
kagecaféen er åben – også med lidt guf til børnene.
13-18 Modelskibe fra 1600-1700 tallet
Se udstillingen og modellerne af Christianus
Quintus og den restaurerede Agnete under
den guidede omvisning af Køge Maritime
Modelbyggerlaug. På omvisningen i værkstedet kan
du også se arbejdet på modellerne Orlogsfartøjet
FIDES og Linjeskibet Dannebroge.
13-18 Sejl med fjernstyrede både
Kig forbi og sejl med de seje mini-modeller af
lodsbåde i bassinet foran Gule Hal. Det kræver sin
kaptajn at styre dem rundt i bassinet.
13-18 Fjernstyrede landrovers og modelkran
Fire og en halv meter – så høj er den modelkran, du
kan opleve ved Gule Hal. Her kan du også se de
lynhurtige, fjernstyrede landrovers, der drøner rundt
i og omkring Gule Hal.

13-18 Byg dit eget skib
Byg et skib med Køge Maritime Modelbyggerlaug og
Køge Billedskole, der vejleder og hjælper med at male
skibets sejl. Du kan også lave billeder, male, tegne
og klippe ting og sager til skibet – med inspiration fra
havet og rejser til søs. Bassinet foran Gule Hal lægger
vand til sejlturen. En sjov aktivitet for hele familien.
13-18 Skab dit eget billede
Udfold dig kunstnerisk på lærred i Atelier
IntermeZZos skurvogn og skab dit eget billede. Du
kan købe billedet for 50 kr. – et beløb, der ubeskåret
går til Socialpsykiatrisk Bosted Pedersvænge.
13-18 Er du Køges bedste til skateboard?
På Tapperiets skatebane i Gule Hal afholdes der
skateboardkonkurrence for alle aldre.
Du kan dyste med gruppen for skatere under 18 år
eller gruppen for skatere, der er fyldt 18 år. Kom og
se skaterne give den fuld gas til konkurrencen eller
vær selv med som deltager. Der er flotte præmier
på højkant til vinderne. Du kan slukke tørsten med
sodavand eller kildevand til 15 kr.
13 Opvarmning og tilmelding
15 Konkurrence for skatere under 18 år
16 Konkurrence for skatere, der er fyldt 18 år
18 Vinderne kåres
14-16 Sweet jazz og kærlig bossa
Lad dig forføre af en sprudlende koncert bag
Gule Hal med Starup/Møller duo, der specielt har
udvalgt et skønt potpourri af musik til dagen – alt
efter vejr, vind og humør.

13-15 Kom til salgspremiere åbent hus på
Strandterrasserne
Hav, strand og lys – på Køge Kyst. I Strandterrasserne
er strandengen, klitlandskabet og stranden trukket
med helt op i de 54 lækre lejligheder fra 69-169 m².
Kom til åbent hus i vores salgsvogn ved Søndre
Badevej – kig efter Danbolig-flagene.
13-15 Velkommen til Skibet og Broen
Få en snak med PensionDanmark om de 80 eksklusive
1-5-værelses lejeboliger, som står færdige primo 2020.
Kig efter PensionDanmark-flagene på Dantamvej.
Mød os på terrassen på 1.sal ved byggeledelsen.
13-17 Fællesbyg Køge Kyst
Kig forbi Fællesbyg Køge Kysts campingvogn ved
Roklubben, og hør mere om byggefællesskabet
og lejlighederne.

9 BYVANDRING
13-15 På gåtur med Køge Kyst
Tag med på en spændende vandring gennem Køge
Kysts projektområde, og hør projektdirektør i Køge
Kyst Tove Skrumsager Frederiksen fortælle om den
rivende byudvikling. Turen starter oppe på Stationsbroen ved Stationspladsen og slutter på Udsigten.
Vandringen er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

10 ROKLUBBEN
13.30-16 Giv dig selv en udfordring
Besøg roklubben på Søndre Molevej, og hør mere
om helårssporten for alle aldre. Klubben tilbyder
godt kammeratskab og fine klubfaciliteter. Prøv
gerne en tur i romaskinen og test dig selv.

11 DE MARITIME KLUBBER

12 UDSIGTEN

13-17 Kajak fra kysten
Kom forbi Køge Kano og Kajak Klub og prøv en tur
i en af klubbens mange kajakker. Alt efter vejr og
vind kan det blive til leg i lidt bølger og stille ture
langs kysten. Der er kyndig vejledning fra klubbens
medlemmer.

13-17 Prøv en brandflot brandbil
Er du bidt af en gal brandbil? Så kig forbi p-pladsen
på Søndre Molevej på vejen ud til Udsigten
og prøv at sidde i en rigtig brandbil og sprøjte
med en brandslange. Østsjællands Beredskabs
Frivillige Brandmænd Køge giver samtidig en
demonstration af førstehjælp og hjertestarter.

14-17 Haj til havkajak
Vil du være en haj til havkajak? Kom godt i gang
med havkajakken med hjælp fra instruktører
fra IF Frem Havkajak. Her venter en sjov og
uforglemmelig oplevelse. Husk skiftetøj.

13 SØNDRE STRAND
13-16 Arbejdende værksteder
Mød de arbejdende værksteder fra EUC Sjælland,
hvor eleverne viser forskellige håndværk. Se hvordan
du bygger et fuglehus, eller hvordan du laver en
malercollage. Prøv om du kan genkende de værktøjer,
der skal bruges til de forskellige håndværk.
13-17 Kan en reje hoppe og
tør du klappe en krabbe?
Med fødderne i vandkanten kan du få viden om
rejer, fisk og krabber. Naturvejleder Helene Flügge
fra Svenstrup Naturskole viser og fortæller om havets
forunderlige dyreliv. Kom og rør, se og fang smådyrene,
når vi går ud i havet – dog ikke længere end til knæene.
14, 15 & 16 Strandkricket
Kig forbi og lær at spille strandkricket eller se
opvisning med bat og bold. Oplev femkamp i kricketdiscipliner. Mød op i bare tæer og godt humør og få
en sjov oplevelse sammen med Køge Kricket Klub

13-14.30 Levende værksteder
Aftenskolen Lysglimt opstiller levende værksteder
om temaer inden for blandt andet byggeri- og
energiforbedringer, bæredygtige bysamfund og
personlig udvikling. Genbrugsværkstedet giver dig
mulighed for at lave små kreative ting med f.eks.
skind og pels.
13-17 Et sundere liv med Fit Club Køge
Mød Fit Club Køge og hør mere om det otte uger
sjove og effektive motionsprogram, som hjælper dig
med at opnå en sundere livsstil. Der tilbydes gratis
fedtprocentsmåling og gode tips til kost og motion.
13-18 Børns Voksenvenner
Foreningen Børns Voksenvenner knytter og bygger
venskaber, som gør en positiv og livslang forskel
for børn, der har brug for ekstra voksenkontakt
– måske på grund af en skilsmisse eller sygdom i
familien. En Voksenven tager sig tid til at bygge
drage og spille fodbold eller bare være en god ven
for barnet. Kom og hør mere om hvordan du kan
gøre en forskel for et barn.
13-18 Søde sukkerchok
Er oplevelserne mange og er du ved at gå
sukkerkold, så besøg den søde vogn, Danguf. Her
kan du købe pandekager, popcorn og candyfloss.
13-19 Godt til ganen
Smut forbi Udsigten og nyd den smukke natur med
en selvgrillet fransk hotdog. Priser: fransk hotdog
10 kr., vin/fadøl 20 kr. og et glas saftevand 5 kr.
13.45-14.30 & 16.30-17.15
Parade of Kikiristan - gadeteater
Vær med når det humørfyldte brassband
spiller op til fest på stranden. Afrikanske rytmer,
mellemøstlige melodier og New Orleans Jazz
mødes i et musikalsk festfyrværkeri – alt sammen
tilsat en god portion humor.

14.30-15.30 Fortællercafé for børn
I Aftenskolen Lysglimts telt læser pædagog Jonna
Madsen højt for alle interesserede børn fra bogen
”Sådan Passer Jeg På Jorden”. Bogen lægger
op til en snak med børnene om miljø, økologi,
forurening og affald.
15.30-16.30 Zeppelin - gadeteater
Tag med på en rejse fuld af drømme og vovemod
sammen med de tre opdagelsesrejsende i deres
flotte Zeppelin. Det er en farefuld færd, men med
publikums hjælp skal de nok klare sig. Oplev den
sjove Zeppelin ved siden af brandmændene på
Søndre Molevej.
16-17 Dialogtelt om livskvalitet og bæredygtighed
Besøg Aftenskolen Lysglimts telt og deltag i en
spændende dialog med inviterede debattører
om livskvalitet og bæredygtighed samt
implementering i lokalsamfundet. Få mere info i
teltet i løbet af dagen. Deltag også i lodtrækningen
om en kurv med lækre økologiske fødevarer.
17-18 Ukulele samspil
Kom og spil på en ukulele sammen med musikeren
Mikkel Nøhr. Alle musikglade sjæle er velkomne.
Arrangementet foregår i Aftenskolen Lysglimts telt.
17-18 Divakoret
Syng med, når Divakoret underholder med glad og
humørfyldt musik for alle.
18-19 Fællesspisning
Traditionen tro, serveres der lækker, helstegt vildsvin
og lam med brød og strandengssalat til. Køge
Vikingelaug Valkyrien står for servering af lækkerierne.
Maden er gratis, mens saftevand, øl og vin kan købes.
18-20 Afslutning med
dessert- og musikoplevelse
Søndre Havnedagen sluttes af med en lækker dessert
til tonerne af det velrenommerede singer/songwriter
band NÖHR i Aftenskolen Lysglimts telt. Musik og
dessert er gratis. Drikkevarer kan købes på Udsigten.

14 VALKYRIEN – VAND & VELFÆRD
13-17 Kom og se tegningerne af det nye badehus
Høvding Ellen Tange orienterer om Valkyriens
kommende badehus.

14-16 Strandens sten
Kom og hør om hvor stenene på stranden kommer
fra, og hvordan de er dannet.

13-17 Strandurte-snaps
Strandurter og rav er smukt at kigge på, men også
godt til hjemmelavet snaps. Snapseekspert Leif
Ullerup vil lære fra sig og uddele snapse lavet på
strandurter og rav.

14, 15,16 Det meditative åndedræt
Lær hvordan du skaber øjeblikkets ro i en presset
situation, og hvorfor det virker så effektivt. Seancer
af 10-15 minutters varighed.

13-17 Brrrrr… isbad
Oplev velværet, når du dykker ned i trætønden
fyldt med isklumper.
13.30 Vikinge gus
Nyd naturens dufte tilsat vikingemusik.
14 & 15.30 Afstressende gus
Behagelige blomsterdufte tilsat afslappende musik.

14.30 Opkvikkende gus
Krydrede dufte der virker opkvikkende, afsluttes
bedst med en tur i det kolde isbad.
14, 14.45, 15.30, 16.15, 17 Indiansk svedehytte
Besøg den indianske svedehytte og prøv et
ældgammelt renselsesritual for de nordamerikanske
indianere. Der er professionel vejledning ved Thor
Sejer Weimar. En session varer 15 minutter. Du skal
mindst være 16 år, og hvert hold er for maks. 14 pers.

14-16 Rygmassage
Medlemmer fra Valkyrien vil give dig en lille
smagsprøve på velværemassage. Varighed ca. 10
minutter pr. massage.
15 Mande gus
Find din indre vildmand med kraftige skovdufte og
”herremusik”. Damer er også velkomne.
16 Detox gus
Friske og kølende dufte med efterfølgende scrub.
16.30 Den varme og vilde gus
Kraftige dufte og maksimal varme tilsat musik der
vil frem.
Hver saunagus tager 10-12 minutter.
Husk badetøj/håndklæde til alle arrangementerne.
Tilmeldingslister findes hos Valkyrien fra kl. 11.

OPLEVELSER I VENTE
Søndre Havnedag slutter af med fællesspisning ved Udsigten
efterfulgt af en musik- og dessertoplevelse arrangeret i samarbejde
med Aftenskolen Lysglimt.

Søndre Havnedag afholdes for 8. år i træk, og er en invitation til dig og din
familie fra foreninger, institutioner og virksomheder ved og omkring havnen.
En dag, der er mulig takket være en stor indsats fra alle involverede og mange
frivillige. Tallene viser aktørernes placering på kortet:
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∙∙ Køge Ungdomsskole
2
∙∙ Køge Vikingelaug Valkyrien
14
∙∙ Køge Økologiske
Fødevarefællesskab
6
∙∙ Landrover klubben
8
∙∙ Lions Køge
1
∙∙ Marianne Mark – naturvejleder
6
∙∙ Marinehjemmeværnsflotille
368 Køge
1
∙∙ Museum Sydøstdanmark
1
∙∙ Nanne Klovn
og Omsorgsklovnene
5
∙∙ Newsec Datea A/S
7
∙∙ Pattegris.dk
12
∙∙ PensionDanmark
7
∙∙ Projektcenter Køge Bugt
6
∙∙ Sminkepigerne
5
∙∙ Starup/Møller Duo
8
∙∙ Swingshoes Køge
3
∙∙ Ungdomskulturhuset Tapperiet 2 + 8
∙∙ Østsjællands Beredskabs Frivillige
Brandmænd Køge
12
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Cirkuspladsen

Kjøge Mini-By

OBS:
Der er parkeringsbetaling indtil kl. 15 på hele Søndre Havn.
Nogle af parkeringspladserne på Søndre Havn er afsat til aktiviteter.
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