
 

Program for uge 31 

Kære børn og forældre 

Her er programmet for uge 31. Juniorklubben Fristedet har i denne uge åben fra kl. 9.00 til 16.00. 

Man kan vælge at deltage hele ugen, eller enkelte dage. Dog er hele ugen med tilmelding. Tirsdag 

SKAL man senest være i klubben kl. 9.30, og onsdag kl. 9.00, og fredag kl. 9.30 Man tilmelder sig i 

tilmeldingsskemaet på side 2. Skal man med i klatreparken, overføres der 100 kr. til 58116.  

Eksempel på tekst ved overførsel på mobilepay: Kasper Pedersen, klatrepark, Fristedet. 

Tilmelding kan ske ved at sende tilmeldingsskemaet retur på mail: fristedet@ungnorddjurs.dk, eller 

ved at aflevere tilmeldingen fysisk i klubben i løbet af uge 25.  

Vi kan træffes på mobil: 26 70 03 23, hvis der skulle være spørgsmål.  

Senest tilmelding er fredag d. 30. juli.  

Mandag Formiddag: Vi laver krebsestænger og hygger i Fristedet 

Eftermiddag: Vi tager til åen ved Gl. Estrup og fanger signalkrebs. Vi laver bål og 

prøver at smage signalkrebsen.  

HUSK: Drikkedunk, madpakke 

Tirsdag Vi skal i Randers klatrepark – Pris 100. kr.  

Bussen køre fra Fristedet kl. 10.00. Vi er hjemme senest kl. 16.00  

Det er en god ide med handsker enten gode havehandsker, cykelhandsker eller 

lignende. Det er også muligt, at købe et par derude til 35,00 kr. 

Der kan købes snolder og sodavand derude. 

HUSK: Stor madpakke og drikkedunk.  

Onsdag Vi tager i Djurssommerland – Husk sæsonkort. Turen er gratis for de børn der 

ikke har et sæsonkort.  

Vi køre fra Fristedet kl. 9.30. Vi er hjemme senest kl. 16.00.  

Det bliver IKKE muligt at komme i badeland.  

HUSK: Madpakke og drikkedunk og/eller penge til mad og drikke.  
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Torsdag:  Konkurrence dag i Fristedet:  

Der vil bl.a. være: Shuffleball, saftevandsbowling, saftevandspong, flip the cup 

og meget meget andet   

Husk: Drikkedunk og en stor madpakke.  

Fredag Formiddag: Mellem kl. 10-13 er vi alle i Auning svømmehal.  

Eftermiddag: Vi leger en masse udendørslege og laver mad på bål.  

HUSK: Drikkedunk, madpakke, badetøj. 

 

 

Tilmeldingsskema til uge 31 – Sæt Kryds  

Mandag Kommer Kommer IKKE 

Tirsdag Kommer  Kommer IKKE 

Onsdag Kommer Kommer IKKE 

Torsdag Kommer  Kommer IKKE 

Fredag Kommer Kommer Ikke 

 

Har du sæsonkort? – Sæt Kryds 

JA NEJ 

 


