
 

Uge 21 er alle 2., 3. og 4. klasser velkommen til at 
komme GRATIS på Lemvig Ungdomsgård 

 
Vi har åbent i vores forskellige værksteder hele ugen -  KREA, PC, salen, billard, bordtennis, klatring, 
hoppepude mv.  
 
Derudover har vi forskellige aktiviteter på programmet: 
 

• Tirsdag: vi laver fodboldturnering inde i salen – vi spiller om sluch ice til det vindende hold. 
 

• Onsdag: laver vi bål og rister skumfiduser ovre på bakken (lige overfor UG), hvor vi for nyligt har 
bygget en shelter med bålplads. Man kan desuden komme ud og prøve at køre 4 hjulet cross på 
vores crossbane i Rom.  

 
• Torsdag: åbner vi vores klatrevæg. Her kan man prøve at klatre til tops på vores 7,5 meter høje 

klatrevæg – alle voksne har klatreinstruktør uddannelse, så sikkerheden er i top. 
 

• Fredag: sætter vi hoppepuden op og vi afslutter med gratis kaffe, saft, grovboller og frugt til 
forældre og søskende fra 16.00 -17.00. 

 
 
Praktisk information omkring gratis ugen: 
 
Børnene fra Christinelyst Skolen bliver afhentet med bus, vi holder ude ved indgangen kl 14.00 og kl 15.00. 
Børnene fra Lemtorp Skolen følges med en pædagog fra UG. Her mødes vi ved blok C og går sammen ned 
på UG kl. 14.00. 
Børnene fra Ramme kan tage toget fra Ramme station kl 14.49 og er på Lemvig station kl 15.02 
Børnene fra Klinkby kan tage toget fra Klinkby station kl 14.57 og er på Lemvig station kl 15.05 
Vi henter børnene på Lemvig station kl 15.10 i vores bus. 
 
Når børnene ankommer til UG introduceres de til huset (hvor hænger man sin jakke, hvor går man 
hen/hvad sker der af aktiviteter, hvordan med eftermiddagsmad, rundvisning i huset, osv.). 
 
Eftermiddagsmad fra kl. 14.30 – pris: 5,- kr.  
 
Der vælges aktiviteter. 
 
Afhentning – hver dag senest kl 18.00. 
 
Fredag er der gratis grovboller og frugt - også til forældre og søskende J 
 
 
 
 
 
  
’Vi samler på glade børn’  


