
Kære børn og forældre 

Hurra! Vi klarede os igennem og undgik  lukning af Juniorklubben. Dog skal vi sta-

dig spare mange penge årligt, hvilket kommer til at have indflydelse på klubber-

nes service. Dette vil der være mere info om senere, når vi når dertil. 

Mathias, som vi har været rigtig glade for i Fristedet, skal fremover arbejde i 

Ørum og Grenå. I stedet starter Klaus fra Enggården på mandag. Klaus bor til dag-

lig i Allingåbro og mange af børnene kender ham fra friluftsliv. 

November måned byder bl.a. på et ugeforløb i uge 45 med fokus på de sociale 

medier. Hvorfor vi skal det? Det skal vi fordi, vores børn og unge bruger mere og 

mere tid på dem. De har brug for voksne, der snakker med dem omkring, hvad de 

laver på de sociale medier, og hvad der er rigtigt og forkert. Forløbet slutter af 

med en ”Miniguldtube” på Enggården. Der er begrænsede pladser i bussen, så 

det er først til mølle :-) Bussen kører fra Fristedet 16:30. Arrangementet starter 

med aftensmad og så kører vi hjem igen kl. 20, hvor der er afhentning ude foran 

klubben :-)  

Torsdag d. 15. november har vi kørestolsræs på Åboulevarden i Grenå. Også her 

er der begrænsede pladser, så det er først til mølle :-)  

Begge dage er klubben åben for de, der ikke tager med.  

 

 

Bedste hilsner fra Mathias, Klaus og Rikke 

 

 

 



Uge 44    

Torsdag Den 1. Alt kan ske 

Fredag Den 2. Mathias´ pizzaria holder åbent for sidste gang :-( 

Uge 45    Forløb med sociale medier 

Mandag Den 5. Youtube 

Tirsdag Den 6. Youtube 

Onsdag Den 7. TikTok 

Torsdag Den 8. Snapchat 

Fredag Den  9. Miniguldtube i Ørum 17-20 (husk tilmelding) 

Uge 46   

Mandag Den 12. Kreativt værksted 

Tirsdag Den 13. Partners turnering 

Onsdag Den 14 Alt kan ske 

Torsdag Den 15. Kørestolsræs i Grenå 14:15-16:30 

Fredag Den 16. Klaus bestemmer! 

Uge  47   

Mandag Den 19. Mandagsmøde 

Tirsdag  Den 20 Tacotirsdag 

Onsdag Den 21. Tag en ven med dag! 

Torsdag Den 22. Alt kan ske 

Fredag Den 23. Vi chiller 

Uge 48   

Mandag Den 26. Drengene bestemmer! 

Tirsdag Den 27. Stikbold 

Onsdag  Den 28. Oprydning :-)  

Torsdag Den 29. Ud i det blå 

Fredag Den 30. Rundt om slikbordet 


