
 

Her går det godt 

Kære børn og forældre 

Som overskriften antyder, så går det godt i Fristedet. Vi bruger meget tid på at gøre børnene mere 

selvstændige, så de i høj grad selv får ejerfornemmelser over Fristedet og de aktiviteter vi laver her. 

Det synes vi går rigtig godt. Derfor vil vi gerne holde en vand diskodasko fest med overnatning for 

børnene den sidste fredag i oktober, nemlig d. 29. Se ekstern tilmelding.  

Mange af drengene, men også en håndfuld piger har i den seneste måned været travlt optaget af 

deres eget hulebyggeri, som Vi voksne næsten ikke blander os i. De har skabt deres eget univers, 

hvor byen ”Grønby” er centrum for det hele. Det er et fantastisk projekt, og vi håber det kan blive 

ved med at fange deres interesse.  

Vi er begyndt at tage børnene mere med i køkkenet, og rigtig mange viser interesse for madlavning. 

Derfor vil vi også fremadrettet i det omfang det kan lade sig gøre, have fokus på køkkenet og de 

muligheder det giver os.  

Inden længe er det december, som for os er en rigtig hygge-måned. Her kommer der til at være 

julegaveværksted, så I derhjemme kan allerede nu se frem til lidt ekstra julegaver. Pigerne i Fristedet 

har de seneste uger vist stor interesse for at lave smykker. Derfor har vi i denne måned indkøbt nye 

ting til vores krearum for 7.000 kr. herunder også en masse nye perler til smykker. Vi (Nicklas og 

Kasper) er ikke de skarpeste inden for denne verden, men vi gør hvad vi kan. Dog regner vi med at 

få noget hjælp udefra inden længe – Så pigerne kan lære at lave smykker på mange forskellige måder 

– Drengene er selvfølgelig også velkommen.  

De bedste hilsner. 

Kasper, Nicklas og Mathias 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Aktivitetsplan Juniorklubben Fristedet 
Uge 40    Tema: Ingen tema – Vi åbner kl. 11.20 fredag d. 8 

Mandag D.4 Eftersårsbio med varm kakao 

Tirsdag D.5 Opstart af ”Kærlighed til…” kunstprojekt 

Onsdag D.6 ”Kærlighed til…” kunstprojekt og Forhindringsbane (Anne Kommer) 

Torsdag D.7 ”Kærlighed til…” kunstprojekt og Bowtag 

Fredag D.8 Det går i kaaaaaaaaaage* 

Uge 41   Tema: ”Kærlighed til…. Kunstprojekt. 

Mandag D.11 ”Kærlighed til…” kunstprojekt + frisbee golf 

Tirsdag D.12 ”Kærlighed til…” kunstprojekt + Bordfodboldturning 

Onsdag D.13 ”Kærlighed til…” kunstprojekt + Fristedssuppe 

Torsdag D.14 ”Kærlighed til…” kunstprojekt + noget hemmeligt!!!! 

Fredag D.15 Svømmehal i Auning** 

Uge 42 
 

Tema: Ud af huset – Efterårsferie med tilmelding hele ugen 

Mandag D.18 Moesgaard Museum – Gratis – Senest kl. 9.15 i Fristedet 

Tirsdag D.19 Magisk Halloween i Djurssommerland – 150 kr. uden sæson, ellers 

Gratis – Senest kl. 9.15 i Fristedet  

Onsdag D.20 Vandland i Randers – 50 kr. – Senest kl. 9.15 i Fristedet 

Torsdag D.21 Allingåbroklubben – Hemmeligt program – Senest kl. 9.30, ellers 

kan man selv komme derover, vi skal dog have besked.  

Fredag D.22 Allingåbroklubben – Hemmeligt program – Senest kl. 9.30, ellers 

kan man selv komme derover, vi skal dog have besked. 

Uge 43   Tema: Halloween uhhhhhhh 

Mandag D.25 Vi laver græskarlygter  

Tirsdag D.26 Krea med halloweentema  

Onsdag D.27 UUUUhyggelig fortsættelse af krea + gaming 

Torsdag D.28 Saftevandspong 

Fredag D.29 Hygge i Fristedet + Vand diskodasko med overnatning (Se 

tilmelding) 

.  *Vi er i svømmehal ALLE sammen d. 15, da der er kunstudstilling i Fristedet. HUSK SVØMMETØJ. Hjemme 

ca. kl. 16.30 i Fristedet.  

** Vi åbner allerede kl. 11.20 fredag d. 8 

 


