Kreative børn og unge
Informationsbrev til forældre
Kære forældre.
Nu er vi så småt ved at være parate til at starte endnu engang kreative børn og unge op.
Vi starter første gang mandag d. 7 november kl. 18:30 – 20:15, sådan fortsætter vi, indtil afslutning
mandag d. 19 december
Aldersgruppen er 8 til 17 år.
Vi er for nyligt blevet en selvstændig forening hvilket bl.a. betyder at vi har mere frihed og færre
krav der skal opfyldes.
Nyttige informationer til forældre:
- Børnene skal selv have en ulykkesforsikring.
- Nogle af de lokaler vi kommer til at bruge, er ikke godkendt til formålet pga. for lavt til loftet mv.
og vi har derfor brug for jeres accept til at jeres børn må færdes der, og I er derfor selvfølgelig
mere end velkomne til at komme og kigge.
- Der vil i lokalerne være kort med flugtveje og lokation af brandmateriale samt førstehjælpskit.
- MKS har søgt sponsorat og har fået 25.000 kr. af Ildsjælepuljen, til at forbedre lokaler, købe
materialer, inventar mv.
Hvad kan vi tilbyde?
- Fællesskab, hygge, sammenhold og nye venskaber.
- Sofahygge med spil på xbox, brætspil, kortspil osv.
- Mulighed for at male, klippe, klistre, flette, strikke osv.
- Mulighed for at lære at sy på symaskine og skabe brugbare ting.
- Mulighed for at bruge fantasien og kreativiteten, til at skabe forskellige ting, ud af de mange
materialer vi har.
- Mulighed for hyggelige arrangementer for medlemmer, f.eks. slå katten af tønden mv.
- Mulighed for at få sine ideer og forslag ud, vi lytter til alle og gør hvad vi kan for at realisere
børnenes ideer til kreativitet og aktiviteter.
- Mulighed for evt. at samarbejde med skolen eller andre foreninger, hvor børnene evt. kan lave
bannere og andre kreative ting.
Hvorfor gør vi dette?
Vi nyder at se børnene bruge deres hænder og se deres iver for at lære.
Vi får glæde af at tilbringe tid med børnene og lære fra os, samt at lære af dem.
Det er for os, en fornøjelse at se børnene udvikle deres kreative sider, samt deres fantasi.
Vi har den overbevisning, at kreativitet, arbejde med hænderne, fællesskab og socialitet er utrolig
vigtige for børn, og derfor vil vi hjælpe med at give dem, den mulighed.

Hvem er vi?
Formand og stifter samt indehaver af lokaler mv.:
John Jacobsen, bosat i Sdr. Vium, ejer af Markise- og kalechesmeden, far til 3 piger (+ to hunde og
seks katte), morfar til 2 og gift med Bente.
Næstformand og sekretær:
Maja Jacobsen, bosat i Lyne, pædagogisk assistent studerende, madmor til 1 hund og sidst men
ikke mindst datter af John og Bente.
Bogholder:
Bente Jacobsen, bosat i Sdr. Vium, kontormedhjælper ved MKs, mor til 3 piger (+ to hunde og seks
katte), mormor til 2 og gift med John.
Herudover 2 foreningsmedlemmer og 1 suppleant, som ikke er aktive i klubben.
Herudover er der også nogle frivillige medarbejdere i klubben.
Kontakt: John Jacobsen – 30 27 88 60 / 22 54 88 60 eller Maja Jacobsen – 26 44 26 73
Adresse: Esbølvej 24, Sdr. Vium 6893 Hemmet
Mvh. Alle de frivillige! – vi glæder os til at se så mange som muligt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILMELDINSBLANKET (afleveres ved mks)
Kontingent for perioden: 7 november - 19 december 150 kr.
(betales samme tid som aflevering af blanketten eller indbetales på konto: 7670 - 6526227)

Barnets navn:__________________

(Barnets mobilnr.:_____________________)

Barnets adresse: _________________________________________________________
Mors navn:____________________

Mors mobilnr.:________________________

Fars navn:_____________________

Fars mobilnr.:_________________________

Må der tages billeder af barnet, som bliver lagt på digitale medier? (facebook gruppe mv.)
JA __

NEJ__

Mor eller fars underskrift: __________________________________________________

