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Blindelagkage
Mandag d. 28. juni

Vi laver en konkurrence i ”blindelagkage” – hvem bygger den flotteste 

lagkage med bind for øjnene?

Multibanen og konkurrencer
Fredag d. 2. juli

Kom ned i klubben hvor vi blandt andet spiller spil og afvikler pigerne mod 

drengene i fodbold. Bål og klatretårnet er åben.

Tur til Rush - trampolinland
Onsdag d. 30. juni

Vi tager til Århus og RUSH. Afgang fra klubben kl. 10:00, hjemme kl. 15:00. 

Deltagelse er kun med forældreunderskift på deltagelse.

Du skal være tilmeldt på forhånd med forældreunderskrift. 

Tilmelding på EasyKom senest d. 18/6.

Bål, klatrevæg og sjov på det grønne
Tirsdag d. 29. juni

Vi sætter gang i pandekagerne og hygge på det grønne. Flest gange på 

klatretårnet som når klatreklokken i toppen får en lille præmie. 

Tur til Djurs Sommerland
Torsdag d. 1. juli

Vi tager til Djurs Sommerland. Afgang kl. 9:00 fra GJUK.

Minus badning. Vi tager pølser med til frokostgrillen, men tag gerne din 

egen madpakke med.  Vi laver en base, så alle kan holde en pause hvis 

“Piraten” giver kvalme :) Sidste tilmelding på EasyKom d. 28/6.

UGE 26



Kanotur på Gudenåen
Mandag 5. juli

Ohøj sømand – så er der afgang til en hyggelig dag på åen. Afgang fra 

GJUK kl. 12:00. Tilmelding dagen før på Easykom og krav om at kunne 

svømme 50 meter.

Bål og sjov – vi leger capture the flag
Fredag d. 9. juli

Hjemmehygge og fredags is i klubben 

Tur til Ree park
Onsdag d. 7. juli 

HUSK stor madpakke, drikkedunk og penge til en is, max 50 kr.

Afgang fra GJUK kl. 10:30. Tilmelding SENEST d. 2. juli

Tilmeld dig på EasyKom.

Tur til OCR i Hammel 
Tirsdag d. 6. juli 

OCR betyder Obstacle Course Racing og handler om at gennemføre en 

bane med flere forhindringer undervejs. Sidste tilmeldingsfrist 2/7 på 

EasyKom. Tag med og se hvor langt du kan komme. 

Afgang fra GJUK kl. 13.00.

Vandsjov i klubben
Torsdag d. 8. juli

Vi skyder med vandballoner og laver sjov med vand – husk skiftetøj og 

måske et håndklæde.

UGE 27



Multihygge i klubben
Mandag d. 2. august

I dag tager vi imod alle nye miniklubber og viser klubben frem på alle 

aktiviteter. Åben på det grønne, med blandt andet bål og klatretårn.

Jyllandspark ZOO 
Onsdag d. 4. august

Husk stor madpakke, drikkedunk og penge til is, max. 50 kr.

Afgang fra klubben kl. 10:00. 

Tilmelding på EasyKom senest 2. august 2021 

Minigolf turnering
Tirsdag d. 3. august 

Hvem tager klubbens ”mini golfer” præmie – vi tager til minigolfen på 

klank og hygger med spillet. Afgang fra klubben Kl. 13:00. Tilmelding på 

EasyKom senest dagen før.

Sprækkebjerg / fodboldgolf 
og forhindringsbane

Torsdag d. 5. august 

Afgang fra klubben kl. 12:00. Hvis du er til fede oplevelser og gode 

udfordringer er denne dag lige noget for dig. Husk madpakke og noget at 

drikke. Aktiviteten er kun for 4. årgang og opefter. Tilmelding på EasyKom 

senest 2/8.

UGE 31

Djurs Sommerland
Fredag d. 6. august

Aktiviteten er kun for 4. årgang og opefter. Afgang fra GJUK kl. 9:00. 

Tilmelding på EasyKom senest 2/8. Minus badning. Vi tager pølser med til 

frokost grillen, men egen madpakker er velkommen. Vi laver en base, så 

alle kan holde en pause hvis ”piraten” giver kvalme :)



Praktisk informationPraktisk information

Alle ønskes en fed sommer 
– vi glæder og til at se dig i GJUK

Alle ønskes en fed sommer 
– vi glæder og til at se dig i GJUK

Turene er gratis at deltage i!

GJUK trækker dog et depositum på 50 kr. på aktivitetskontoen ved 
tilmelding. Pengene tilbageføres efter afvikling. Hvis du alligevel ikke 
møder frem til turen betales hele aktivetsprisen, også via aktivitets 
kontoen.

Afbud pga sygdom kan ringes ind på klubtelefonen 8794 2320.

Hvis turen er optaget, det vil fremgå ved tilmelding, kan du kontakte 
klubben på 8794 2320 og tilmelde dig en venteliste.

• Aktiviteterne ud af huset skal tilmeldes via EasyKom.
Aktiviteter hjemme afvikles uden tilmelding med dem der vil eller er i 
klubben den aktuelle dag.

• Hvis man ikke er med på tur spiller vi spil og laver aktiviteter hjemme.

• Hver dag laver GJUK en spændende pastasalat til let frokost for dem 
der er hjemme.

• Tur til Djurs Sommerland kan man kun deltage i én gang, medmindre 
man har årskort. Deltagelse til Djurs Sommerland kræver begge dage 
aktuelt negativ test hvis du er over 15 år.

• Klubben åbner 6:30 i alle 3 uger for dem der har brug for det – husk at 
der er tilmelding til morgenpasning og kun for 3. årgang.

For øvrige er klubben åben fra 10:00 til 17:00 (fredag 16:00) undtagen når 
vi skal til Djurs Sommerland – der er deltagerne først retur kl. 18:00.

Turene er gratis at deltage i!

GJUK trækker dog et depositum på 50 kr. på aktivitetskontoen ved 
tilmelding. Pengene tilbageføres efter afvikling. Hvis du alligevel ikke 
møder frem til turen betales hele aktivetsprisen, også via aktivitets 
kontoen.

Afbud pga sygdom kan ringes ind på klubtelefonen 8794 2320.

Hvis turen er optaget, det vil fremgå ved tilmelding, kan du kontakte 
klubben på 8794 2320 og tilmelde dig en venteliste.

• Aktiviteterne ud af huset skal tilmeldes via EasyKom.
Aktiviteter hjemme afvikles uden tilmelding med dem der vil eller er i 
klubben den aktuelle dag.

• Hvis man ikke er med på tur spiller vi spil og laver aktiviteter hjemme.

• Hver dag laver GJUK en spændende pastasalat til let frokost for dem 
der er hjemme.

• Tur til Djurs Sommerland kan man kun deltage i én gang, medmindre 
man har årskort. Deltagelse til Djurs Sommerland kræver begge dage 
aktuelt negativ test hvis du er over 15 år.

• Klubben åbner 6:30 i alle 3 uger for dem der har brug for det – husk at 
der er tilmelding til morgenpasning og kun for 3. årgang.

For øvrige er klubben åben fra 10:00 til 17:00 (fredag 16:00) undtagen når 
vi skal til Djurs Sommerland – der er deltagerne først retur kl. 18:00.



Vi ses
i GJUK

- fed sommer og god 
stemning med dine venner


