
 

Efteråret er på vej 

Kære børn og forældre 

Så blev det september, hvilket betyder at efteråret starter. Vi krydser fingre for at vejret er med os 

lidt endnu, så vi stadig kan nyde godt af vores udeområder. Efterårets begyndelse betyder også en 

ændring i vores aktivitetsplaner. Vi begynder så småt at lave flere inde-aktiviteter, ligesom turene 

til svømmehallen i Auning starter op i gen, og erstatter hoppepuden udenfor.  

I den forgangne måned var vi til sommersjov på Enggården, med trylleri, musik, god mad og en 

masse sjove aktiviteter. Vi var 25 børn af sted for Juniorklubben Fristedet, som alle havde en helt 

fantastisk dag. Sommersjov vender stærkt tilbage i 2023, og det glæder vi os til   

Herudover har vi haft en uge med hoppepude, som altid er et stort hit hos børnene. Vi har også 

været på cykeltur, denne gang til Allingåbro. Efterfølgende har flere børn cyklet ruten på egen hånd 

(har vi hørt). Det er vi rigtig glade for, da det er hele ideen med at tage på tur med os, så børnene 

kan se hvad deres lokalområde kan.  

Vi har også kastet os over graffiti i denne måned, som virkelig har fanget børnenes interesse. Derfor 

er det igen på programmet i den kommende måned. Af nye ting i september kan nævnes en tur i 

Auning svømmehal, det muntre køkken, bolsjeværksted med nye smage, og 4 dage hvor vi køre i 

Randers storcenter. Børnene kan tilmelde sig disse ture i Juniorklubben.  

Vi har meget glemt tøj i øjeblikket. Hvis man mangler noget, er man meget velkommen til at slå et 

smut forbi. I slutningen af denne måned kører vi nemlig tøjet til genbrug, hvis det ikke er hentet. 

Afslutningsvis vil vi gerne informere jer om at der d. 28.10 er vanddisko i Auning svømmehal, med 

efterfølgende overnatning. Der vil komme en separat tilmeldingsseddel til dette arrangement 

De kærligste hilsner. 

Jeppe, Nicklas og Kasper  

 

  



 

Aktivitetsplan Juniorklubben Fristedet 
Uge 35    Tema: Ingen tema 

Torsdag D.1 Jabii boksning + Koldskål ala Nicholas, Victor og 

Frederik 

Fredag D.2 Båltændingskonkurrence + Werewolf  

Uge 36   Tema: Tur til Randers storcenter  

Mandag D.5 Stormester ala. 5. klasse pigerne + Tur til Randers 

Storcenter  

Tirsdag D.6 Stafet med et twist + Randers Storcenter 

Onsdag D.7 Bowtag kamp  

Torsdag D.8 Det kreative værksted + Randers Storcenter  

Fredag D.9 Bogglad reception med pindemadder og drinks  

Uge 37 
 

Tema: Ingen Tema 

Mandag D.12 Saftevandspong + Randers Storcenter  

Tirsdag D.13 Wellness i Fristedet  

Onsdag D.14 Brætspilshygge og stikbold 

Torsdag D.15 Smykkeværksted + Brændehugningskonkurrence  

Fredag D.16 Store bagedag i Fristedet 

Uge 38   Tema: ”Det Vildeste Fristed” 

Mandag D.19 Det muntre køkken + Byggelegeplads tur til XL-byg 

Tirsdag D.20 Fristedssuppe 

Onsdag D.21 Rundbold på banerne + ”Det vildeste Fristed” 

Torsdag D.22 Fodbold + Fodboldkonkurrencer  

Fredag D.23 Stewards foderbræt (Pølsevogn) + FRI GAMING og FILM  

Uge 39   Tema: Bolsjeværksted 

Mandag  D.26 Det kreative værksted + Bolsjer 

Tirsdag D.27 Survivaldag + Bolsjer 

Onsdag D.28 Tik Tok Challenges + Bolsjer  

Torsdag D.29 Graffiti + Bolsjer   

Fredag D.30 Auning svømmehal (Husk badetøj, håndklæde osv.) 

  

 


