
KOM uge 2016  Tirsdag d. 17. maj - fredag d. 20. maj.  

Hvad er KOM ugen? 

Kost Og Motion er en uge, hvor det normale skema brydes op og hvor foreningerne i området byder 
ind i skoledagen. Der er fokus på Motion og Kost, ikke kun for børn, men om aftenen også for alle 
dem der har lyst til at deltage – alle kan være med. 

 Tirsdag d. 17/5 Onsdag d. 18/5 Torsdag d. 19/5 Fredag d. 20/5 

Eftermiddag 
13.00 -  

 

 13.00 - 15.00  

Atletik for alle (HUI) 

 

13.00 - 15.00  

Hold 2 Fodbold i HB 
(cykle)  

13.00 - 13.30 

vandkamp, for dem 

der har lyst, hvis 

vejret tillader.  

 16.00 -  

Spejderliv med 

mulighed for 

overnatning i Fælleden 

 16.45-17.45 

Mountainbike i Bagterp 

plantage.  

Tilmelding: Birte 

25483048 senest torsdag 

d. 12/5 

 

Aften  
19.00-21.00 

19.00 - 21.00  

Spejderliv i Fælleden. 
Med overnatning. 

Start kl. 16.00   

 

19.30 Foredrag  
Helle Møller Eriksen  

i festsalen  

 

19.00 - 21.00  

Gå-, cykel- og 

løbeture for hele 

familien. Vi mødes 

ved Brugsen. 

Afslutning i fælleden. 

 

19.00 - 21.00  

Fitnessdans på skolen  

 

Gadefodbold  
på skolens baner  

 

Ungdomsklubben har 

åbent for alle. 

 

 

 

      

 Tirsdag d. 17. maj fra kl. 16.00 

 

Spejderarrangement 
    med overnatning i Fælleden i Hundelev 

  
I forbindelse med ”Kost Og Motion i Hundelev” afholdes en 

overnatning i Fælleden i Hundelev for hele områdets børn og 

deres forældre. 

 

Vi mødes i Fælleden kl. 16.00. Spejderne fra Vejby vil lave et 

løb i skoven og andre lege. 

 

Til aften hjælpes vi ad med at tilberede aftensmaden over bål, 

derefter er der hygge ved bålet og fri leg. 

Vi sover i telt og i pladsens shelters.  

OBS! Børn under skolealderen skal være ifølge med en 

voksen. 

 

Om morgenen bliver friskole-børnene fulgt til skolen, hvor der 

er morgenmad. 

Børn fra andre skoler må hentes af forældrene. 

 

Vi håber mange forældre har lyst til at deltage både i 

madlavning, aktiviteter  

og /eller overnatning.  

 
Pakkeseddel:  Nattøj, skiftetøj, sovepose, 

 liggeunderlag, toiletgrej, regntøj og gummistøvler. 

 

 

Tirsdag d. 17. maj fra kl. 19.30-21.00 

 

Så simpel er det at spise 

sundt 

Foredrag 
med 

Helle Møller Eriksen, 
udviklingskonsulent fra UCN-sundhed. 

 

 

                              Hvad vil det sige at spise     
                                      sundt, og hvorfor er det 

overhovedet vigtigt? 

                                       

Det behøver ikke være en      

                                            videnskab, eller en streng  

                                    diæt. 

 

      Dette oplæg handler om, hvor simpelt det er at 

      leve sundt, og hvordan du nemt kan lave de     

      justeringer, der skal til. 

                                                             Entré kr. 20,- 



Onsdag d. 18. maj kl. 19.00 – 21.00 

 

Cykeltur. 
 

kommer Vrå Cykelklub til Hundelev og vil lave en 

cykelrute herude på ca. 10 km, så du har muligheden for 

at prøve hvordan det er at køre ”Tour de Hundelev” på 

en racercykel, du bestemmer selv hvor mange runder du 

vil køre. 

 

Det eneste du skal gøre er at møde op med din 

racercykel ved Brugsen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 18. maj kl. 19.00 – 21.00 

 

Gå- & løbetur for alle 

interesserede  
 

fra Brugsens parkeringsplads. 

 

Der vil være ture i området for alle der har lyst til at 

komme og være med til at få lidt god motion. 

 

Der vil blive delt op i hold, så man kan finde nogle at gå 

med i samme tempo, det gælder både store og små. 

 

HUSK: Godt humør og ordentligt fodtøj!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Torsdag d. 19. maj 

             

           Gadefodbold 
             fra kl. 19.00 – ca. 21.00 

              ved skolen i Hundelev  

                 

           K.O.M. og vær med til kåring af årets      

                       gadefodboldhold 2016. 
 

 Snak med din nabo og tilmeld jer.  

 Man kan være både unge og voksne på banen. 

 Der spilles med 7-mands hold. 

 Man må gerne tilmelde sig som enkelt person, vi 
laver et hold på aftenen. 

 Vi tør godt udfordre hold fra de omkringliggende 
byer   

 For at afprøve noget nyt, håber vi, der er nogle der er 
med på at spille, når det bliver mørkt – medbring selv 
en pandelampe. 

 

Tilmelding til Helle Terkelsen på 24 40 05 77. 

       Torsdag d. 19. maj 
 

Kl. 16.45 – 17.45 

Mountainbike i Bagterp plantage 

 

Der vil være en rigtig træner der kan fortælle 

om teknikken og ruten der skal køres. 

HUSK tilmelding ved Birte 25483048 

Senest torsdag d. 12. maj.  

 
Kl. 19.00 – kl. 21.00 

Ungdomsklubben har åben 

 

Fra kl. 19.00  

Fitness dans med Terry 

 

 


