UR

FRITIDS- OG
UNGDOMSPÆDAGOGIK
TIL TIDEN

Velkommen til Ungeårsmøde!
Den 24. til 25. november afholder Ungdomsringen sin årlige ungeårsmøde,
og vi vil rigtig gerne have DIG med! Og hvorfor skal du så med til det?
Jo, det skal du, fordi det er her du har muligheden for at få indflydelse i Ungdomsringen og
dermed også på aktiviteter som kan være sjove
og fede at lave helt ude hos jer lokalt.

Resten af programmet kan ses nedenfor.
Lyder det som noget for dig?
Så synes vi, du skal få samlet en håndfuld af
dine bedste venner og rive fat i jeres klubleder,
så I kan komme af sted! Det hele kommer til
at foregå på Brandbjerg Højskole, adressen er
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.

Derudover er der selvfølgelig også alle de nye
venner, du får undervejs, den gode mad, og lad
os ikke glemme den hyggelige fest, som bliver
afholdt fredag aften, hvor der med sikkerhed er
god musik, skønne snacks og mulighed for at
hygge med alle sine
venner.

Jo flere unge der kommer, jo højere kan vi
råbe de voksne op!
Vi håber på at se så mange af jer så muligt.

Hov, og så har vi unge
hyret stand-up komikeren Jonatan Spang,
som kommer og
optræder fredag aften
under middagen.

Hilsen
Ungdomsringen og dets ungeråd
PS – eventen er alkoholfri

Fredag
17:00

I tjekker ind og får pakket ud

18:15

Vi følges over at spise
aftensmad

18:30

Icebreakers

19:00

Fælles middag

Lørdag
Ungekongressen åbner og følgende
er på programmet
1. Velkomst ved ungerådsformanden
2. Beretning fra ungerådsformanden
3. Fælles aktivitet

19:45 — 20:15

4. Fremtidig virksomhed – ”Det

gode ungeliv”

Stand-up komiker
Jonatan Sprang
optræder
20:00

Middagen fortsætter

21:30

Hygge, musik, dans og bål
for de unge

5. Indkommende forslag til

kongressen
6. Opstilling til post som

ungerådsformand
7. Eventuelt
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