


Thorup – Klim ungdomsklub
Så må vi endelig byde velkommen i Thorup- Klim Ungdomsklub….

Man. den 20.9.21 kl. 14.15 starter vi op. 
Det vil være muligt at købe lidt at spise på hallens hjemmeside som 
vil være klar når børnene kommer i hallen. 

Ungdomsklubben kommer til at kører med ”rullende” dage. Dvs. at vi 
starter mandag i uge 38. uge 39 er det tirsdag osv. De børn der går 
på Fjerritslev skole kan støde til når de har fri. Der er til at starte med 
planlagt 4 gange, vi håber på at opbakningen bliver stor så vi kan 
planlægge flere.

Vi er så heldige, at vi både må bruge hallens og skolens lokaler, 
men der vil også være ud af huset oplevelser. Men vores tilholdssted 
vil være klublokalet i hallen. 

Så har du lyst til at hygge og have det sjovt sammen med unge 
mennesker så er dette en god mulighed.

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

Klubben kommer til at tilbyde forskellige aktiviteter fx maling på lærred, 
Tie Dye, smykkeværksted, playstation, brætspil, boldspil i hallen, 
bordtennis, dart osv. Der vil være voksne tilstede til alle aktiviteter. 
I den forbindelse kan man kontakte Lisa Damsgaard på 21304933 
hvis man ønsker, at være frivillighjælper, dem kan vi aldrig få nok af.

Klubben er fra 4. klasse og op og er som udgangspunkt gratis, der 
vil dog være egenbetaling på nogle ud af huset oplevelser. Der vil 
også være tilmelding til nogle af aktiviteterne.

Mvh Thorup – Klim Ungdomsklub



VI bager kager og spiller spil og playstation
Af hensyn til indkøb skal man tilmelde sig på sms til Lisa 21304933

Program og opstart 

Torsdag d. 14. Oktober Kl.14:15 - 18:0014
OKT

Claus Bennetsen vil være i hallen og laver forskellige aktiviteter i 
hallen fra kl 14:15 - ca 16:00. 

Kontakt oplysninger
Hallen           Tlf. 40 36 64 50
Lisa Damsgaard                 Tlf. 21 30 49 33

Nak & æd i grillhytten, Maling af sten som udstilles foran hallen
Man skal tilmelde sig på sms til Lisa på 21304933

Onsdag d. 6. Oktober Kl.14:15 - 18:006
OKT

Vi maler, tegner, spiller billard og der vil være et lille besøg i 
motionscentret Vi slutter kl 18

Tirsdag d. 28. September Kl.14:15 - 18:0028
SEP

Vi spiller playstation, brætspil, boldspil i hallen. Der kan laves Tie Dye. 
Vi får besøg af Mette som er rigtig god til det. Vi slutter kl 18

Mandag d. 20. September Kl.14:15 - 18:0020
SEP



Er en af del af

Med støtte fra 

Thorup-Klim boldklub

Jammerbugt Kommune


