
Kære børn og forældre 

 

Håber, I alle har haft en dejlig vinterferie. I klubben havde vi nogle skønne dage med 

glade børn og dejlige ture ud af huset. 

I klubben arbejder vi generelt meget med måden, vi omgås og behandler hinanden  

på.  Vores oplevelse er dog, at børnene ofte kan være hårde ved hinanden, og at der 

ofte opstår ”øje for øje og tand for tand”- situationer. Mens vi ihærdigt arbejder vi-

dere på at lære børnene at behandle hinanden ordentligt og tage ansvar for egne 

handlinger, så Fristedet er et dejligt sted  for alle, håber vi, at I samtidig vil tage en 

snak med jeres barn om det samme. 

Marts måned byder på Track 8, som er et stort musikarrangement arrangeret af 

Ungnorddjurs. Hvem der kommer  og optræder er endnu en hemmelighed, men sæt 

kryds i kalenderen.  Børnene skal selv sørge for at komme derud og hjem og må invi-

tere 2 venner med, som ikke går i klub.  Ungnorddjurs sørger for aftensmad og drik-

kelse. Pris pr. person er 50,-  Der bliver i løbet af dagen mulighed for at  købe drikke-

varer og snacks , så man må gerne tage lidt lommepenge med.—Dog max 100,- 

Derudover har vi også inviteret 3. klasserne på besøg 2 gange i denne måned, inden 

de har mulighed for at indmelde sig 1/4.  

Obs! Påsken står også snart for døren—Fristedet holder åbent mandag-onsdag fra 9-

16. Husk at tilmelde jeres børn. 

 

Klubhilsner fra Sabina og Rikke 

 



   

Uge 9   

Torsdag Den 1. Tur til Ørum 

Fredag Den 2. Faxi Kondi cup i Glesborg 16-21. Klubben lukker kl. 15 

   

Uge 10    

Mandag Den 5. Børnemøde 

Tirsdag Den 6. Vi shiner klubben op 

Onsdag Den 7. Straffesparksturnering 

Torsdag Den 8. Kreakamp 

Fredag Den 9. Vi fredagshygger 

Uge 20     

Mandag Den 12. #friskluft 

Tirsdag Den 13. 3. klasses besøg/Rundt om slikbordet 

Onsdag Den 14. Alt kan ske 

Torsdag Den 15. Spil løs! 

Fredag Den  16. Rundt om slikbordet 

Uge 21   

Mandag Den 19. Børnemøde 

Tirsdag Den 20. 3. klasses besøg/dødboldturnering 

Onsdag Den 21. Alt kan ske 

Torsdag Den 22. Kreativt værksted 

Fredag Den 23. Klubben åbner kl. 12 

Lørdag  Den 24. Track 8 

Uge 22  Påskeferie (Husk tilmelding) 

Mandag Den 26. Åbent fra 9-16 

Tirsdag Den 27. Åbent fra 9-16 

Onsdag Den 28. Åbent fra 9-16 


