
Kære børn og forældre 

Juni står for døren.  

Vi har stadig svømmehal på programmet de mandage, hvor vi er 2 voksne, og 

børnene nyder at være afsted. 

Onsdag d. 5. maj har klubben lukket pga. Grundlovsdag.. 2. Pinsedag holder vi 

også lukket. 

Mobilerne fylder jo meget i børn og unges liv, hvilket vi også har fokus på i det 

daglige. Derfor holder vi mobilfri– challenge fredag d. 7. maj, og der er selvfølge-

lig en præmie på højkant. 

Sommerferien nærmer sig jo med hastige skridt, og vi har åbent i uge 27, hvor vi 

nogle dage tager på tur og andre dage er i klubben. Tilmeldingsseddel kommer ud 

inden længe.  

I uge 28 tager vi til Anholt—tilmeldingssedler er sendt ud.  

Klubben er lukket i uge 29, 30 og 31, og så åbner vi op igen i uge 32, hvor vi har 

sommerferieaktiviteter med henholdsvis friluftsliv, hvor der er fokus på klatring, 

pandekageløb, bål og signalkrebs,  åben klub og Tour De Norddjurs, hvor det er 

på med cykelhjelmen og ud på en 3 dages cykeltur i Norddjurs kommune. Børne-

ne har fået sedler med hjem og ellers ligger der i klubben. Det er efter først til 

mølle– princip, da der er begrænsede pladser. 

Obs! I er velkomne til at følge Fristedet på Facebook https://www.facebook.com/

juniorklubben.fristedet  

Her vil der løbende blive lagt remindere ud m.m. 

 

Bedste hilsner fra Klaus og Rikke 



Uge 23   

Mandag Den 3. Vi bager 

Tirsdag Den 4. Alt kan ske 

Onsdag Den 5. Grundlovsdag/Klubben er lukket 

Torsdag Den 6. Auning hallen 14-16 

Fredag Den 7. Mobilfri– challenge 

Uge 24    

Mandag Den 10. 2. Pinsedag Klubben er lukket 

Tirsdag Den 11. Udendørsliv  

Onsdag Den 12. Udendørsliv 

Torsdag Den 13. Údendørsliv—tur til Laen Mark 

Fredag Den 14. Fredagshygge 

Uge 25    

Mandag Den 17. Svømmehal 14-16 

Tirsdag Den 18. Tacotirsdag 

Onsdag Den 19. Bålhygge 

Torsdag Den 20. Auning hallen 14-16 

Fredag Den  21. Gamerdag 

Uge 26   

Mandag Den 24. Sankt hans bål 

Tirsdag Den 25. Taco- tirsdag 

Onsdag Den 26. Kreative sysler 

Torsdag Den 27. Auning hallen 14-16 

Fredag  Den 28. Vi fejrer sidste skoledag  

   


