
 

Kære børn/unge og forældre 

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår, og vi forbedrer lige så 

stille vores udendørsarealer. I sidste uge fik vi fx sat 3 lækre hængekøjer 

op, som børnene nyder at ligge i. 

Vi har også fået ansat en ny medarbejder. Vi skal derfor byde velkom-

men til Regin, som er uddannet lærer og bosat i Randers. Regin har en 

bred vifte af kompetencer—bl.a. med fokus på udeliv, som vi glæder os 

til at nyde godt af.  

Allerede i denne uge starter han op på at etablere en fin bålplads, hvor 

børnene i høj grad får mulighed for at være med. Projektet slutter vi af 

med bål og skumfiduser. 

Vi vil jo rigtig gerne vise jer og alle andre vores nye, fine klub, så derfor 

inviterer vi til åbent hus for alle, der er nysgerrige og gælder både for 

jer, der allerede er tilknyttet klubben og for folk, der ikke er.  Sæt derfor 

kryds i kalenderen fredag d. 20/9 fra kl. 14-17. Bagefter slår vi dørene 

op til børnedisco fra kl. 17-19. 

Fredag d. 13/9 er der tur til Hal 22.  Vi har 8 pladser i bussen, så det er 

først til mølle. Vi kører kl. 14 og er hjemme igen kl. 18. Hal 22 er en ska-

terhal i Grenå med ramper og skumgrav, hvor man både kan skate, kø-

rer på løbehjul eller rulleskøjter.  Det eneste, man skal huske at have 

med, er en hjelm.  

Vi glæder os til en skøn måned. 

Regin og Rikke 



Uge 36   

Mandag Den 2. Vi siger velkommen til Regin 

Tirsdag Den 3. Projekt bålplads/tacotirsdag 

Onsdag Den 4. Projekt bålplads 

Torsdag Den 5. Projekt bålplads 

Fredag Den 6. Projekt bålplads 

Uge 37    

Mandag Den 9. Indvielse af bålplads 

Tirsdag Den 10. Vi samler hyben og laver marmelade 

Onsdag Den 11. The– og brætsspilshygge 

Torsdag Den 12. Vi bager boller 

Fredag Den 13. Hal 22 14-18 

Uge 38    

Mandag Den 16. Børnemøde 

Tirsdag Den 17. Diskoteksforberedelser/tacotirsdag 

Onsdag Den 18. Diskoteksforberedelser 

Torsdag Den 19. Diskoteksforberedelser 

Fredag Den  20. Diskoteksfest 17-19 

Uge 39   

Mandag Den 23. Svømmehal 14-17 

Tirsdag Den 24. Tacotirsdag 

Onsdag Den 25. Alt kan ske 

Torsdag Den 26. Vi går på Auning bibliotek 

Fredag  Den 27. Kreativ hygge og oplæsning 

Uge 40   

Mandag Den 30. Bålhygge og snobrød 


