
 

 

Kære børn og forældre 

 

Så er marts måned skudt i gang og vi har en masse fantastiske 

arrangementer på programmet  

 

Fredag den 2. marts gentager vi succesen med Faxe Kondi Cup, hvor 

der er 6 discipliner som børnene kan stille op i. Selve arrangementet 

forgår i Nørre Djurs hallen i Glesborg. Juniorklubben sørger for 

aftensmad samt at fragte de tilmeldte børn frem og tilbage! Vi er 

tilbage i Juniorklubben kl. 21:15 ca. hvor børnene skal hentes   

Lørdag den 24. marts afholder vi det årlige Track arrangement, som 

helt sikkert bliver et brag at en fest  

Vi har fået samlet et fantastik hold unge fra Juniorklubben som er 

blevet udnævnt som Junior-Track hold! De er med til at planlægge 

og tage beslutninger omkring hvordan denne aften skal forløbe sig. 

For os er det vigtigt at give de unge medbestemmelse i klubben 

Lidt om Trak 8: 

Det hele forgår her på Åboulevarden i tidsrummet kl. 14:00-21:30. 

Det er muligt at ankomme mellem kl. 14 og 17. 

Dørene åbner kl. 14, og alle workshops åbner ligeså. Der vil være 

mulighed for at afprøve en masse forskellige aktiviteter der i blandt. 

Kl. 18 går vi over på skolen og spiser aftensmad, dette er med i 

billetprisen. 

Herefter vil der være diskotek og masser af konkurrencer på skolen 

som kun er for juniortilmeldte.  Kl. 20 kommer der en kendis og giver 

en mini koncert. Navnet på denne kendis bliver offentliggjort mandag 

den 5. marts… Juhuuu!! I kan godt glæde Jer!  

Det er muligt for alle børn der er indmeldt i Juniorklubben, at invitere 

2 af deres venner som ikke er indmeldt i juniorklubben, de skal blot 



 

 

betale de 50 kr. som billetten koster og selvfølgelig være fyldt 10 år 

eller min. gå i 4. klasse. (Tilmelding nedenfor) 

Det er vigtigt for os, at børnene ikke forlader skoleområdet 

medmindre at de skal hjem. Ligeledes opfordrer vi til at der lige bliver 

sagt farvel når børnene bliver hentet.  

De tre dage før påske (den 26. 27. og 28. marts) Holder vi åben i 

Juniorklubben for tilmeldte. Der er sammensat et fint program. Så 

husk at få dit jer tilmeldt. (Se nedenfor) 

Venlig hilsen Henning, Jens, Mathias og Elena 

 

------------klip--------------------klip--------------------------------klip------------ 

Tilmelding til Track 8 -  Pris: 50 kr. -  Sidste tilmelding den 22.marts! 

 

Barnets navn ________________________ CPR. Nr. ________________________ 

 

Navn på ven _________________________CPR. Nr. ________________________  

 

Navn på ven _________________________CPR. Nr. ________________________ 

 

Forældreunderskrift ___________________________________________________ 

Kontakt tlf.nr. ________________________________________________________ 

------------klip--------------------klip--------------------------------klip------------ 

 

 

 

 

Aktivitetsplan for marts  



 

 

 

Torsdag  Den 1 Vi hygger med brætspil  

Fredag  Den 2 Faxe kondi cup til kl. 21 

   

Mandag  Den 5 kreativhygge 

Tirsdag  Den 6 Tag en ven med dag 

Onsdag  Den 7 Cykeltur med Jens  

Torsdag  Den 8 Vi tager til Ørum og spiller bold 

Fredag Den 9 Fredags hygge 

   

Mandag  Den 12 Fortnite turnering. Noa og Matteo arrangerer  

Tirsdag  Den 13 Fodbold 

Onsdag Den 14 Kreativhygge  

Torsdag  Den 15 Pool turnering 

Fredag  Den 16 Bager boller 

   

Mandag  Den 19 Kreativ værksted 

Tirsdag  Den 20 Roterende fis i ide kasketten 

Onsdag  Den 21 Cykeltur med Jens  

Torsdag  Den 22 Brætspil  

Fredag  Den 23 Vi forbereder os til Track 8 

Lørdag  Den 24 Track 8 fra kl. 14:00-21:30 

   

Mandag  Den 26 Påskeferie. Åben for tilmeldte. 

Tirsdag  Den 27 Påskeferie. Åben for tilmeldte. 

Onsdag  Den 28 Påskeferie. Åben for tilmeldte.   

Torsdag  Den 29 Skærtorsdag LUKKET 

Fredag  Den 30 Langfredag LUKKET 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÅSKEFERIE                          
Mandag den 26. marts: 

Vi tager vi en hygge tur til Århus centrum, hvor vi oplever 

gaderne i Århus by. Man må gerne have lommepenge med.  

Tirsdag den 27. marts: 

Moesgaard musserun i Århus 

Onsdag den 28. marts: 

Vi hygger i klubben.  

Husk madpakke og drikke til alle dage, samt påklædning der passer til de forskellige 

dage. 

Vi mødes i Juniorklubben mellem kl. 9 og 9.30 alle dage.  

Sidste tilmelding den. 22. marts 

------------------klip-------------------------klip------------------------------------klip------------------- 

Sidste tilmelding den. 22. marts 

 

Mandag den 26. marts  jeg kommer____ Jeg kommer ikke_____ 

Tirsdag den 27. marts   jeg kommer____ Jeg kommer ikke_____ 

Onsdag den 28. marts  jeg kommer____ Jeg kommer ikke_____ 

 


