
Med velvillig støtte fra Trygfonden og 
Svanerne/Lions Club Norddjurs er det nu 
muligt for UngNorddjurs i de kommende 2 
år at give et åbent og gratis tilbud til over 
60 børn og unge fra Norddjurs kommune i 
alderen 8 – 17 år.

Baggrund
Tilbuddet varetages af specialuddannet 
personale og er opstået på baggrund af et 
behov hos skilsmisse-børn for et frirum, hvor 
man kan mødes og tale med ligesindede 
og jævnaldrende, hvorfor grupperne så vidt 
muligt er aldersopdelt.

Samtalegrupper 
Alle børn og unge, der har haft skilsmisse 
tæt inde på livet, kan blive tilmeldt en 
børne-/ungegruppe ved forældrekontakt til 
UngNorddjurs.

Der indkaldes til opstartsmøde for forældre 
og børn, når en gruppe på 8 børn er samlet.

Børne-/ungegruppen mødes hver 14. dag, 
8 gange i alt, til snakke om det, der er svært 
og tabubelagt. Derudover står den på fælles 
oplevelser, ture,hygge, mad og spil.

OPSTART AF BØRNEGRUPPER 
FOR SKILSMISSEBØRN

Praktiske oplysninger
• 8 gange á 2 timer pr. gang
• Max. 8 deltagende børn i hver 

gruppe
• Specialuddannet personale
• Opstartsmøde med forældre og 

børn
• 4 gange efterværn à 3 timer pr. gang
• Afsluttende møde med forældre og 

børn
• Løbende, overordnet orientering til 

Forældre
• Børnegrupper i såvel den østlige 

som den vestlige del af Norddjurs 
kommune

• Åbent, gratis tilbud

Tilmelding til:
I Grenaa:  Elena Capello  
Tlf.:  60 76 99 97  
Mail:  ec@ungnorddjurs.dk

I Auning:  Claus Hansen  
Tlf.:  24 82 96 78  
Mail:  ch@ungnorddjurs.dk

UngNorddjurs starter igen 
børnegrupper for skilsmissebørn

I Grenaa onsdag d. 16. september 2020 
(Hos UngNorddjurs, Åboulevarden 62)

Og i Auning torsdag d. 14. januar 2021 
(i Fristedet, Nyvangsvej 40)

KONCERT Souvenirs alias Sofie
Bonde og Nils Torp har været
på landevejen i mere end 25 år.
Siden deres gennembrudshit
'Han tog et nattog' i 1994 er
det blevet til mere end 2000
koncerter og mange iørefal-
dende pophits, blandt andet
'Jeg hader Susanne' og 'Jeg tro-
ed du var hos Mikael'.

Sangene er blevet folkeeje,
har huseret på hitlisterne, og
er elsket af anmelderne for de-
res intelligente tekster. Nu be-
søger Souvenirs Grenaa Biblio-
tek med en stemningsfuld,
akustisk koncert, der byder på
sange fra det anmelderroste
album 'Tangopartner', skrevet
i samarbejde med forfatter og

digter Lone Hørslev. Nils Torp
er en erfaren herre, som var
med i det legendariske orke-
ster Kliché. Han er derudover
en unik guitarist. Sofie Bonde
har sin helt egen karismatiske
stemme, som kun er blevet
bedre med årene. Duoen får

selskab af violinist Klaus Pind-
strup, som er med til at give
sangene en klang af akustisk
'folkpop'. Hele molevitten bin-
des sammen af små finurlige
anekdoter og betragtninger
med nordjysk, skæv charme
og et glimt i øjet. mj

Pressefoto

Akustisk
koncert 
med Souvenirs
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SHOP  
AMOK

OUTLET- 
SALG! 

TA’
1 PAR SPAR 30%

2 PAR SPAR 40%
3 PAR SPAR 50%

*Gælder alle varer i outletten, 
dog ikke på stativer markeret med -75%.

PAW SKO . Østergade 3 . 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 00 90 . www.pawsko.dk


