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10.00-12.30 SHOPPING I HERNINGCENTRET
Shop løs i de mere end 80 butikker, som åbner kl. 10.00.  
Der vil være gode konfirmandtilbud.

10.00-12.30 AKTIVITETER I HERNINGCENTRET
Dyst mod hinanden ved herningCentrets Playstation-event.

12.30 – 13.30 LÆKKER FROKOST 
I køres i shuttlebus til Herning City og spiser en forudbestilt  
konfirmandmenu på udvalgte restauranter.

13.30 – 17.00 SHOPPING I HERNING CITY 
Butikkerne i Hernings gågade står klar med forskellige gode  
konfirmandtilbud.

13.30 – 17.00 DGI HUSET HERNING 
Udfordrer hinanden i badminton, hockey, bordtennis eller sjove spring 
i salen. I DGI Vandkulturhuset kan I plaske løs i badelandet, som bl.a. 
byder på klatrevæg, vandpolo og trampolin. Husk sports- og badetøj.

13.30 – 17.00 TERMINALEN
I Danmarks største skatepark – kun 10 minutters gang fra Herning 
City – kan I øve stunts, jumps og skate på ramper eller lave hurtige 
moves på parkour-banen. Der er også mulighed for at prøve kræfter 
med klatrevæggen. Husk jeres eget udstyr – rulleskøjter, løbehjul  
eller skateboard!

13.30 – 17.00 GAMING PÅ HERNING BIBLIOTEK
Dyst mod hinanden på Herning Bibliotek, som I finder på gågaden.

13.30 – 15.00 KREA-U – DIT KREATIVE VÆRKSTED
Udfold jeres kreativitet og fordyb jer i dekorering af keramik. I vælger 
selv hvilke ting, I ønsker at dekorere og KREA-U sørger efterfølgende 
for glasering og brænding. Efter ca. 14 dage kan tingene  
afhentes (kræver tilkøb).

15.00 – 17.00 NORDISK FILM BIOGRAFER HERNING
Hyg jer med en god film. Vælg mellem flere premierefilm – oversigt 
over filmene kan ses ca. en måned før på visitherning.dk/blaamandag

17.00 – 20.30 BABOON CITY OG PIZZABUFFET
I køres med shuttlebus til Baboon City – Danmarks største indendørs 
forlystelsescenter. Her venter en lækker pizzabuffet og masser af sjove 
aktiviteter så som rodeotyr, karaoke, radiobiler, trampoliner og mere 
end 100 spillemaskiner. Dagen slutter kl. 20.30.
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