
 

 

Thorup – Klim ungdomsklub 

 

 

Er en del af  
Thorup-Klim boldklub 

Med støtte fra 
Jammerbugt Kommune 



Velkommen i Thorup- Klim Ungdomsklub. 
 
Der har været forrygende opbakning og interesse for 
ungdomsklubben, så det er en stor succes. Vi har fortsat brug for 
hjælp til aktiviteterne, og modtager gerne gode ideer til aktiviteter, 
så vi sammen kan udvikle og drive det gode tilbud til de unge. 
 
Det er fortsat muligt at bestille sandwich og saft på boldklubbens 
hjemmeside. Bestillinger skal være foretaget senest dagen før kl 
9. Claus vil have den bestilte mad klar, når børnene ankommer. 
 
Thorup-Klim Ungdomsklub har en Facebook side, med eventuelle 
tilmeldinger, opdateringer om aktiviteter, link til bestilling af 
sandwich etc. Så det vil være en rigtig god ide at følge Thorup-
Klim Undgomsklub på Facebook. 

Ungdomsklubben fortsætter med at køre med ”rullende” dage. 
Denne periode starter mandag den 25. oktober og løber frem til 
den 16. december. De børn, der går på Fjerritslev skole, kan støde 
til, når de har fri.  

Vores tilholdssted er klublokalet i hallen. Vi bruger både hallens og 
skolens lokaler, og der vil være oplevelser ud af huset.  

 
Klubben er fra 4. klasse og op, og er som udgangspunkt gratis, 
men der kan være egenbetaling og/eller tilmelding på enkelte 
aktiviteter, hvilket annonceres på Facebook. 

 

Klubben tilbyder forskellige aktiviteter fx maling på lærred, 
smykkeværksted, playstation, brætspil, boldspil i hallen, bordtennis, 
bowling, dart osv. Der er altid voksne tilstede til alle aktiviteter. 

 

Har du lyst til at hygge og have det sjovt sammen med unge 
mennesker som frivillig hjælper, er du meget velkommen til at 
kontakte Lisa Damsgaard på 21304933. 

 

Så send jeres børn afsted …..vi glæder os til at se dem. 
 

Mvh Thorup – Klim Ungdomsklub 
 
 
 
 

Aktivitetskalender frem til 16. december 
Dato Aktivitet 

Mandag 
25.10.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Halloween. Vi skal lave græskar og Sanne Bach deltager.  
Brætspil 

Tirsdag 
2.11.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Det bliver en overraskelse, hvad der kommer til at ske 

Onsdag 
10.11.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00 herunder Kids volleyball.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Lave malerier med akrylmaling og tape.  
Brætspil / Fodbold / Playstation 

Torsdag 
18.11.21 

Bowlingdag 
Vi mødes i hallen, når børnene har fri 
Der er fælleskørsel fra hallen med bus kl. 14.59 til 
bowlingcentret  
Klokken ca. 17.00 serveres burger og pommes frites og en lille 
sodavand 
Tilmelding nødvendig til Lisa Damsgaard 21304933  
Ved tilmelding skal det oplyses, om man har buskort eller 
pendlerkort 
Børnene skal afhentes ved bowlinghallen 

Mandag 
22.11.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Hækle, strikke, brodere 
Medbring gerne egne strikkepinde, hæklenål eller sygrej.  
Brætspil / Fodbold / Playstation / Billiard 

Tirsdag 
30.11.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Lave smykker med Julie 
Brætspil / Fodbold / Playstation 

Onsdag 
8.12.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Yoga med Pia kl. 16 
Brætspil / Fodbold / Playstation 

Torsdag 
16.12.21 

Aktivitet i hallen fra kl. 14.00.  
Fælles besked/opstart kl. 14.45 
Julehygge med pakkespil - Man må gerne medbring en lille 
pakke 
Æbleskiver  
Se en julefilm 

 


