
Hej :-)  

Denne måned byder på flere formiddags-og eftermiddagsbesøg fra Auning skole, så børn 

i 3., 4. og 5. klasse på skift kommer på besøg i klubben med deres lærer. Vi glæder os til 

at byde alle indenfor.  

Tirsdag d. 3. marts får vi fornemt besøg, da byrådspolitiker Tom Bytoft kommer på besøg. 

Denne dag har vi også børnemøde, som er børnenes demokratiske mulighed for at blive 

hørt, hvis de har forslag til aktiviteter og indkøb til Juniorklubben.  

Torsdag d. 26. marts er der tur til Water and Wellness i Randers. Bussen kører omkring kl. 

15, så husk badetøj og penge til mad eller en madpakke. Egenbetaling er 50,-  til en 3 ti-

mers billet. 

Lige om lidt åbner vi også op for billetsalget til Track 10 - vores årlige, store musikfestival 

i Ungnorddjurs, som løber af stablen lørdag d. 4/4 fra kl. 14-20:30. Track er en årlig en-

dagsfestival for unge i alderen 13 – 18 år. Festivalen afvikles i UngNorddjurs´ lokaler i 

Grenaa og ligger fast den første lørdag i skolernes påskeferie.  

Festivalen starter kl. 14:00 og i den første del, frem til kl. 18:00, åbnes der op for aktivite-

ter og workshops fordelt rundt på matriklen. Samtidig er der gang i flere scener, hvor 

ungdomsacts fra forskellige dele af Danmark kommer op optræder med musik eller 

dans.  

Som noget nyt er det muligt at tilkøbe en madbillet til 20,- i forbindelse med aftensmad. 

Fra kl. 18:00 opdeles festivalen aldersmæssigt, så der er et aftenprogram for Track Junior 

(3. – 6. klasse), mens der er et aftenprogram for Track (7. – 10. klasse.).  

Obs! SOMMERFERIELUKNING I FRISTEDET I ÅR VIL VÆRE I UGE 29-30-31-32. 

Husk I altid er velkomne til at komme forbi og få en kop kaffe :-)  

Klubhilsner fra Kasper og Rikke 

 



Uge 10    

Mandag  D. 2. Hoppepude 

Tirsdag D. 3. Børnemøde/hoppepude 

Onsdag D. 4. Krea 

Torsdag D. 5. Filmhygge 

Fredag D. 6. Brætspil og varm kakao 

Uge  11    

Mandag Den 9. Allingåbro klubben 15-16:45 (tilmelding i klubben) 

Tirsdag Den 10. L som xxxxxxx 

Onsdag Den 11. Sort skærm/drama 

Torsdag Den 12. Tortilla-torsdag 

Fredag Den  13. Uhh det bliver uhyggeligt 

Uge 12   

Mandag Den 16. Bålhygge 

Tirsdag Den 17 Taco-tirsdag 

Onsdag Den 18. Tag en ven med dag/fodbold 

Torsdag Den 19. Pigerne bestemmer! 

Fredag  Den 20. Fredagshygge 

Uge 13   

Mandag Den 23. Den klamme olympiade 

Tirsdag Den 24. Spil løs! 

Onsdag Den 25. Krea 

Torsdag Den 26. Water and wellness i Randers 16-19:30 (husk tilmelding) 

Fredag Den 27. Alt kan ske 

Uge 14   

Mandag Den 30. Fifa-turnering 

Tirsdag Den 31. Drengene bestemmer! 


