UNGDOMSSKOLENS
MENU
___ ______________________

(Dette kun er en smagsprøve, du kan læse mere på: www.ungivhk.dk)

175.

___

Ungdomsevent – Ungdomsskolen fylder 75 år
Oplev og deltag i et væld af aktiviteter for og med unge fra hele Vesthimmerland………

077.

Klatretur
En helt fantastisk dag hvor du har mulighed for at klatre i træer, lave mad over bål m.m.……..

031.

Knallertkørekort
Der er altid åben for tilmelding. Husk at du kommer på venteliste og får SMS når det bliver din tur…

019.

Jagttegn
Vi gennemgår jagtloven og lærer om jagthunde, vildt, vildtpleje ……..

110.

Styling i Aars
På dette kursus lærer du om make-up, hudpleje, styling af hår m.m……

076.

Aften RIB tur rundt om Livø
Er du til fart over feltet og elsker du vand. Så skynd dig at tilmelde dig ……

077.

Klatre event dag
En helt fantastisk dag hvor du har mulighed for at klatre i træer lave bål m.m……

012

MTB
Glæd dig til et hold med fart over feltet og masser af fantastiske oplevelser……

074.

”Be a real man”
Vi laver en rigtig drengetur med masser af vilde oplevelser. Tør du være med??……

073.

Seje og sunde piger
Må seje og sunde piger spise kager? Vi blander madlavning, sjove aktiviteter og snak..…

351.

E-Sport i Løgstør
Her må du sidde og spille hele natten sammen med vennerne. Der vil være konkurrencer m.m……

352.

E-Sport i Aars
Her må du sidde og spille hele natten sammen med vennerne. Der vil være konkurrencer m.m……

080.

Bueskydning
Har du en indre Robin Hood? Vi skyder med bue og pil og laver små konkurrencer m.m……

081.

Lerdueskydning
Her lærer du at holde fokus, får bedre koncentration og bliver bedre til at ramme målet m.m……

078.

Træklatring - begynderkursus
Har du lyst til at se verden fra toppen af et træ, så er dette holdet du skal tilmelde dig ……

085.

Fra YT til NYT
Vi laver gammelt tøj og stofrester om til nyt og moderne tøj. Medbring gerne gammelt tøj.

140.

Broadcast dig selv
Vi bruger vores mobil til at lave video med lyd, og du vil lære at redigere det ......

