
• Program: 
 

HUSK, Havetraktor Le Mans kl. 11.30 og kl. 12.30 
Medbring din egen havetraktor, hvis du vil være med i konkurrencen.  
 
PARKOUR: Kom og prøv kræfter med Parkour og få instruktion af vores 
dygtige unge og deres underviser. Foregår hele dagen i ”Det ydre rum”  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kl Forhallen Ydre rum Blæsenborg Lokale 1 3 Glasburet 
  11.00  Velkomst 

 
   

  11.05 Infobar 
åbner 

Bandet spiller Værksteder 
går i gang 

Partering af 
gås  

 

  11.15  Modeshow  
Girls Night Out 

   

  11.30  Guitar-
session 

 
 

Havetraktor 
Le Mans 

 3D Print og 
MakerSpace 

  11.45 
 

 Danseshow  
 

   

  12.00 
 

  Filmakademiet 
/ filmsession 

  

  12.15 Forfatter-
oplæsning 

 
 

 E-Sport 
1 mod 1 

 

  12.30 
 

Guitarholdet 
går amok 

 Havetraktor 
Le Mans 

  

  12.45  Modeshow  
Girls Night Out 

   

  13.00   
 

Maleri-
fernisering 

  

  13.15  Danseshow  
 

   

  13.30 
 

 Bandet gi’r 
den FULD gas! 

   

  13.45  
 

Afslutning    



Så sker det..! 
Åbent hus på Ungdomsskolen, 
lørdag den 24. feb. kl. 11-14. 
På Tranevej 1 og 2, 7900 Nykøbing Mors. 

Kom op og få et indblik i alle de fantastiske  
hold og aktiviteter som Ungdomsskolen tilbyder – og 
hvorfor SÅ mange unge er med på Ungdomsskolens 
aktiviteter. 

Mød en masse unge og lærere fra holdene.  

F.eks.: Dance, US-Klubben, BoCarts, E-Sport, 3D Print, 
Maleri, Friluftsliv, MakeUp, Motorlære, Band, Guitar, 
Førstehjælp, kultur-rejse og Skitur, Café, 
Filmakademiet, Forfatter, havetraktor Le Mans,  
Girls Night Out, Vandsport og meget mere. 

Det vil være muligt at købe frokost, kaffe, kage, 
sodavand og andet godt! 

PROGRAM FOR ÅBENT HUS DEN 24. FEB. 2017 KL. 11.00-14.00 

    Holdene/aktiviteterne er åbne hele dagen, men på bestemte tidspunkter vil der være opvisning,   
    show eller konkurrencer. 

• 11.00 Åbning og velkomst i ”Det ydre rum”, Tranevej 2 
• 11.05 Ungdomsskolens band varmer alle op til en fed dag! 
• 11.05 Ungdomsskolens infobar i forhallen åbner og vil være åben hele dagen 
• Giv dine bud på nye aktiviteter i Ungdomsskolen, og svar på 5 spørgsmål.  

Så deltager du i lodtrækningen om et gavekort til Ungdomsskolen!  
• 11.05 US-Klubben viser rundt og fortæller hvor og hvornår nye events starter. 
• 11.15 Caféen åbner – vi sælger frokost, kage, kolde/varme drikke og andet godt! 
• Prøv dig selv af til Parkour i Det ydre rum. Ungdomsskolens unge underviser dig!! 

  Heldagsaktiviteter: 
  Forhallen: 

• Ungdomsskolens infobar – se, hør og spørg! 
• Event-biksen -  hør om Ungdomsskolens ture og events. F.eks. JesperhusTræf, Skitur,  

Fanget mod din vilje, AdventureRace og meget meget mere. 
• Førstehjælp og knallertkørekort  – har du styr på reglerne? 

_Glasburet: 

• 3D print og Makerspace- holdet udstiller deres designs, laver tryk til t-shirts og klistermærker 

  Lokale 1: 

• E-Sport – Prøv kræfter mod vores dygtige unge fra Guardians of Mors! 

  Lokale 3: 

• Jagtholdet – Partering af gås, forsøg dig med jagtprøven, våbentyper og ammunition.  

  Blæsenborg – Tranevej 1: 

• Maleriholdet – arbejdende værksted og fernisering af flotte malerier m.m. 
• US Klubben udfordrer dig i pool, FIFA 17, panna-fodbold m.m.  
• Motorlære – vi skruer i alt det der gir beskidte hænder! 
• Filmakademiet – kom og se en optagelse LIVE! 

  Udenfor: 

• Oplev havetraktor Le Mans, knallertkøreprøve, og prøv vores BoCarts. 
• Udstilling af grej til friluftsliv og vandaktiviteter. 
• Jagtholdet laver afstandsbedømmelse, våbenbetjening, jagtprøve og ammunitionstyper



 


