
 

Sidste måned inden sommerferien 

Kære børn og forældre  

Så gik maj-måned, og vi kan nu se ind i den sidste måned inden sommerferien. I måneden der er 

gået har vi været til klubbernes dag i tivoli, hvilket var en stor succes med over 40 børn fra 

Juniorklubben Fristedet. Børnene hyggede sig, og flere kunne sagtens ha’ brugt endnu mere tid 

derinde. Vi har også været på magnetfisketur ved Allingåen, hvor vi fik en del jern med op. Af de 

mest spændende ting kan nævnes en kniv, en økse, en båndstrammer, en grill og en masse fiskegrej. 

De nye MTB-cykler er også ankommet og taget i brug, hvor der hver dag bliver cyklet rigtig mange 

meter.  

Vores biohaver med bynær vild natur er så småt begyndt at spire, og børnene kan begynde og se 

resultaterne er deres hårde arbejde. Over 30 forskellige børn har på forskellige tidspunkter været 

en del af projektet, hvor opgaverne bl.a. har været at rive, etablere bede, så frø, vande og meget 

mere. Sideløbende med det projekt, har flere børn også fået deres egne bede, som de nu skal passe 

frem til sommerferien. Flere børn har selv haft frø med, som nu er sået forskellige steder og i deres 

egne bede. Vi var meget spændte på om børnene gad være en del af projektet, men de har taget 

utroligt godt imod det. For 3 måneder siden sendte vi en ansøgning til Friluftrådet og deres fond, 

hvilket har resulteret i, at vi får 32.000 kr. som vi kan arbejde videre med til natur og udeliv.  

I den kommende måned er der overnatning for 4-5-6. klasserne, hvor nogle af børnene skal bygge 

deres eget shelter hvor de skal sove, samt lave bål og hygge udenfor, mens resten skal have pyjamas-

party inden for   

I den kommende måned er der cykeltur til Pindstrupcenteret, krea-projekt om Nordisk Mytologi 

med Nicklas, hoppepude og meget mere på programmet, inden vi den sidste dag slutter af med 

sommerdrinks, popcorn og rigelige mængder hygge, inden vi siger god sommerferie.  

Bemærk at vi holder lukket mandag d. 6 juni, som er 2. pinsedag. Yderligere holder vi lukket dagen 

efter – tirsdag d. 7. juni, da vi (personalet) er på pædagogisk udviklingsdag.  

For alle de tilmeldte er der sommerlejr på Anholt i uge 26, hvilket vi virkelig glæder os til. Det plejer 

at være en fantastisk tur, hvor børnene virkelig vokser. I uge 27-30 har vi lukket, inden vi igen åbner 

i uge 31. Program og tilmelding til uge 31 kommer snarest. Derudover afholder vi sommersjov i 

Grenaa i slutningen af sommerferien, hvor der også kommer en tilmeldingsseddel.  

Er der spørgsmål er i som altid velkommen til at ringe, skrive eller slå et smut forbi Juniorklubben 

Fristedet    

Kærlig hilsen 

Jeppe, Anne Bjørg og Kasper   



 

Aktivitetsplan Juniorklubben Fristedet 
Uge 22    Tema: Ingen tema 

Onsdag D.1 Rundbold på banerne 

Torsdag D.2 Champions Leauge på banerne + Det vildeste Fristed 

Fredag D.3 Rundt om slikbordet (Vi åbner allerede 11.20) 

Uge 23   Tema: Ingen tema 

Mandag D.6 LUKKET I Juniorklubben Fristedet - 2. Pinsedag. 

Tirsdag D.7 LUKKET I Juniorklubben Fristedet – Pædagogisk udviklingsdag* 

Onsdag D.8 Vandkrig – Husk badetøj, vandgevær osv. + FRI GAMING 

Torsdag D.9 Snobrød på bål + Det vildeste Fristed 

Fredag D.10 Udfordringsfredag – Surt, sødt, stærkt og vådt + Overnatning  

Uge 24 
 

Tema: Nordisk mytologi og Hoppepude 

Mandag D.13 Krea-projekt – Nordisk mytologi med Nicklas + Hoppepude 

Tirsdag D.14 Krea-projekt – Nordisk mytologi med Nicklas + Hoppepude 

Onsdag D.15 Hoppepude + Brætspil  

Torsdag D.16 Hoppepude og konkurrencer  

Fredag D.17 Saftevandspong  

Uge 25   Tema: Ingen tema 

Mandag D.20 Cykeltur til Pindstrup** 

Tirsdag D.21 Fristedssuppe på bål 

Onsdag D.22 Fifa-turnering + Kreadag + naturkonkurrence   

Torsdag D.23 Speeddating + Det vildeste Fristed 

Fredag D.24 Sommerdrinks, popcorn, hygge i klubben og god sommerferie 

Uge 26   Tema: Anholt sommerlejr 

Mandag til 

fredag 

D. 27.6 til 

d. 1.7 

Anholt Sommerlejr – Kun for tilmeldte 

Juniorklubben Fristedet har LUKKET 

 *Vi holder lukket d. 7.6, da personalet skal på pædagogisk udviklingsdag.  

**Mandag d. 20 tager vi til Pindstrup på cykeltur. Husk cykel + hjelm.  

 

  



 

Overnatning i Fristedet for 4. 5. 6. klasserne. 

Kære børn og forældre. 

Der har været et stort ønske om overnatning i Fristedet, fra de ”gamle” Fristedsbørn. Derfor vil der være 

overnatning for disse, fredag d. 10. juni (uge 23). Fristedet vil denne fredag være åben for alle som der plejer, 

men kl. 16.30 er det kun 4. 5. 6. klasserne der bliver tilbage. Overnatningen slutter dagen efter, lørdag d. 11. 

juni kl. 10.00, hvor børnene skal være hentet   

Vi skal lave mad, have pyjamasfest, se film, drikke slushice, lege og meget meget mere. Flere af børnene har 

ønsket at sove i telt ved hulen, hvilket også bliver muligt, sammen med Jeppe. Dog skal man selv have telt 

med – De der ikke vil sove i telt, kan sove indenfor. Ønsker man kun at deltage fredag uden overnatning, kan 

man også det.  

Man tilmelder sig ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket, og aflevere den i Juniorklubben Fristedet. 

Hele arrangementet koster 50 kr. som dækker aftensmad, snacks, slushice og morgenmad. Man kan betale 

kontant i Fristedet eller på mobilepay 58116 – Husk at skrive ”Navn + Fristedet overnatning” i overførslen.  

Man skal selv have sovegrej, skiftetøj osv. med.  

KLIP HER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navn på barn_____________________________________________________________________________ 

Jeg overnatter i Fristedet_______ (Sæt kryds) 

Jeg tager hjem fredag aften senest kl. 22.00________ (Sæt kryds) 

Jeg har betalt kontant_______ (Sæt kryds) 

Jeg har betalt på mobilepay_______ (Sæt kryds) 

 

 

 

 


