Dato
8. jan.
15. jan.
22. jan.
29. jan.
5. feb.
12. feb
19. feb
26. feb
4. mar.
11. mar
18. mar
25. mar
Lørdag
2. apr.
8. apr.
15. apr.
22. apr.
29. apr.
6. maj
13. maj
20. maj

Aktivitet

Vagt

Klubaften
Den Store Bagedyst
Klubaften m/film
Tur til Tangsø (kun for medlemmer)
Klubaften
Fastelavn (kun for medlemmer)

Hanne
Kristian, Helle
Mette
Karen
Helle
Randi

Springaften (kun for medlemmer)

Hanne

Aflyst pga. vinterferie

Aflyst pga. gymnastikopvisning
Selvforsvar
Klubaften

Karen
Kristian, Karen

Baboon City (kun for medlemmer)

Kristian, Alle

Klubaften, bolcher
Klubaften

Mette
Randi

Fodboldgolf (kun for medlemmer)

Helle

Klubaften
Afslutningsfesten 18.30-22.30
(Gæster 50 kr.)

Randi
Hanne, Alle

Aflyst pga. påske

Aflyst pga. Bededag

Aflyst pga. Kristi Himmelfartsdag

Kiosken er åben hver aften, og der kan købes slik - sodavand– chips –
popcorn. Må ikke medbringes hjemmefra.

Praktiske oplysninger

Hvis du ikke blev medlem i efteråret kan du nå det nu. Det koster
150,00 kr. årlig at blive medlem resten af sæsonen fra januar til juni
2016, og så er mødeaftenerne gratis.
Beløbet kan overføres til regnr 7602 kontonr 0001083563, husk
navn og klasse.
Gæster koster 25,00 kr.

Forsikring.

Det er forældrenes fritids/ulykke forsikring som dækker barnet.
TJEK om Jeres barn er dækket ind, hvis uheldet er ude.

Regler for Vejrum ungdomsklub.

Det er forbudt, at færdes ude i byen.
Det er forbudt, at ryge og drikke alkohol.
Mobiltelefoner må IKKE benyttes i Klubben.
- og de skal afleveres til personalet.
Det er forbudt, at opholde sig på/bag scenen.
Du skal tale pænt og bruge et ordentligt sprog.
Du skal være god ved de andre i Klubben.
Du skal rydde op efter dig selv, din mor er her ikke!!!
Du skal hjælpe med at feje/rydde op inden Klubben lukker.
De voksne spiser/drikker det samme som de unge.
Overtrædelse af reglerne medfører hjemsendelse!
Børnene er erstatningspligtige for det de ødelægger.
Klubben frasiger sig ethvert ansvar for itu gået/bortkomne ting,
som er medbragt hjemmefra.

Klubaften afholdes i Vejrum Fritidscenter hver fredag fra
kl. 18.30-21.30, dog ikke ferier
Vi forventer, at I forældre overholder vores lukke tidspunkt.
Ved særlige arrangementer kan vi afvige fra de normale
tidspunkter, men så vil I få besked.
Ungdomsklubben i Vejrum er for alle. Det er et sted hvor man kan
hygge sig med sine kammerater, deltage i aktiviteter, være aktiv i
hallen osv.

Så kom og nyd nogle sjove timer!

