
Kære børn og forældre 

Så er vi ved at være klar til at flytte i vores nye lokaler. Fra mandag skal børnene 

derfor gå over på Nyvangsvej :-) 

Maj byder på flere helligdage. Det er jo altid dejligt. Klubben har derfor lukket   

D. 17. maj og  d. 30. og 31. maj. 

Det bliver jo en måned, hvor vi lige skal falde på plads i vores nye lokaler. Derud-

over tager vi fra uge 19 og indtil slut juni en gang om ugen i svømmehal og en 

gang om ugen i hallen. Vi glæder os til at blive en del af et hus, hvor vi kan mødes 

på tværs af alder, musik og kreativitet. 

Torsdag d. 23. maj afholder vi vores årlige børne-OL i Grenå. Vi kører kl. 14 og er 

tilbage igen kl. 18:00. I Grenå mødes vi med de 3 andre klubber i Ungnorddjurs, 

hvor vi skal dyste mod dem i forskellige discipliner så som kørestolsræs og hjerne-

gymnastik. Klubben er lukket for dem, der ikke vil med. 

Obs. Da vi kun har en bus, er det først til mølle.  

Lige pludselig er det også sommerferie og tid til vores årlige sommerlejr på An-

holt. En super dejlig tur fra mandag middag til fredag middag. 4 timers sejltur og 

en cykeltur fra havnen og op til skolen, hvor vi skal bo. De fleste plejer at sove i 

telt, men der er også mulighed for at sove i skolens gymnastiksal. 

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 25. juni og det koster 450,-  

 

Forårshilsner fra Klaus og Rikke 

 



Uge 18   

Onrsdag Den 1. Indretning af Nyvang 

Torsdag Den 2. Indretning af Nyvang 

Fredag Den 3. Fredagshygge 

Uge 19    

Mandag Den 6. Svømmehal 14-16 

Tirsdag Den 7. Tacotirsdag 

Onsdag Den 8. Bålhygge 

Torsdag Den 9. Auning hallen 14-16 

Fredag Den 10. Brætspilshygge 

Uge 20    

Mandag Den 13. Svømmehal 14-16 

Tirsdag Den 14. Tacotirsdag 

Onsdag Den 15. Bålhygge 

Torsdag Den 16. Auning hallen 14-16 

Fredag 
Den  

17. 
Bededag—klubben er lukket 

Uge 21   

Mandag Den 20. Svømmehal 14-16 

Tirsdag Den 21. Tacotirsdag 

Onsdag Den 22. Bålhygge 

Torsdag Den 23. Børne-OL i Grenå 

Fredag  Den 24. Fredagshygge 

Uge 22   

Mandag Den 27. Svømmehal 14-16 

Tirsdag Den 28. Tacotirsdag/krea 

Onsdag Den 29. Bålhygge 

Torsdag Den 30. Kristi himmelfartsdag 

Fredag Den 31. Klubben er lukket 


