
Thorup – Klim Ungdomsklub  
 
Forår 2022   Program  
Dato Tema 

Onsdag den 9. 
februar 

Tie dye og smykker 

Torsdag den 17. 
februar 

Male tønder til fastelavn 

Tirsdag den 1. 
marts 

Holde fastelavn 

Onsdag den 9. 
marts  

Volley ball og perleplader til små træer med 
bark til træstamme til kunst  

Torsdag den 17. 
marts  

Filmaften med aftensmad  

Mandag den 21. 
marts 

Kor, yoga og hygge  

Tirsdag den 29. 
marts 

Konkurrence og løb udenfor 

 

 

 



Til forældre til børn, som bruger ungdomsklubben 

Vi er så glade for, at jeres børn gerne kommer i ungdomsklubben. Det er en fornøjelse at 
være sammen med dem hver gang.  

Som udgangspunkt er ungdomsklubben et sted, hvor børnene kan komme efter skoletid og 
hygge sig sammen, når de har fri fra skole. 

Vi stiller, i ungdomsklubben, ikke krav til at børnene skal deltage aktiviteter, men at det er 
helt okay blot at sidde og hyggesnakke eller spille – hvad de end har lyst til.  

De fleste klubdage har vi tilbud til en konkret aktivitet. Det er helt frivilligt, om man ønsker at 
deltage i denne aktivitet. Nogle aktiviteter kræver dog, at det enkelte barn er meldt til i 
forhold til indkøb og antal af voksne, der skal være tilstede. Det betyder, at når vi skriver ud 
i pjecen og på Facebook, at der tilmelding til en konkret aktivitet, så er det dén enkelte 
aktivitet, man melder barnet til. Man behøver dermed ikke melde sit barn til i opslaget, hvis 
barnet blot ønsker at komme i klubben på den givne dato. Vi skriver dette ud til jer, da vi 
flere gange har oplevet, at der er børn, der er meldt til aktiviteter, som de ikke selv ønsker 
at deltage i.  

Ungdomsklubben drives af frivillige sammen med vores halinspektør, og er som 
udgangspunkt åben kl. 14.00 – 18.00. Hvis ikke andet meldes ud, er det meget vigtigt, at 
børnene er afhentet senest kl. 18. 
 


