
ÅRSBERETNING 2021 
SKIF Juniorklub 
 

Vi startede igen med corona restriktioner, som gjorde det umuligt at afholde sociale 
arrangementer i starten af 2021. I perioden med forsamlings forbudet, gjorde vi det muligt at få 1 
biografbillet ved tilmelding inden 1.februar, så man kunne være sammen, vær for sig og stadig få 
gode oplevelser. Men biograferne lukkede også i en periode. Det eneste der var muligt inden 
forsamlingsloftet blev ophævet var en tur i svømmehallen den sidste søndag i måneden.  

Efter sommerferien kunne vi endelig komme i gang og være sammen!  
Vi var i biografen, hvor det var muligt at se Paw Patrol og Ternet Ninja 2. Kæmpe succes! 

Vi havde på en uge fået 100 medlemmer. 

Det var virkelig en god dag! Børn og voksne var glade! Fantastisk, endeligt at kunne være sammen! 

Vi mødtes også til Sjov på Stadion, hvor vi hyggede os sammen. Spillede Rundbold, fodbold, 
hoppede på hoppepude, legede på legepladsen store og små, unge og gamle. Igen fik vi lidt flere 
medlemmer. (103 medlemmer)  

I oktober kom dagen for Halloween festen!!! En fest som børn og voksne havde glædet sig til! 

Fantastisk og (u-) hyggelig aften. Med mange udklædte børn - og voksne. Der var mulighed for 
dans, knæklys, hår farve, ansigts maling og uhyggelig labyrint. Altsammen gratis for vores 
medlemmer. 

Det var muligt at købe børnedrinks, chips og slik i vores lille bod. 

En stor tak til alle de forældre og børn der hjalp til halloween festen, med oppyntning, salg i 
boden, ansigtsmaling, oprydning m.m 

Efter planen skulle vi slutte året med at holde juletræsfest i Teglgårdshallen i samarbejde med 
Fællesrådet og Min Købmand. Corona har haft godt fat i byen og vi valgte at holde en Julejagt i 
stedet for. En skattejagt rundt i byen. Følge julehjerter rundt i byen og finde bogstaver til det 
hemmelige ord. Hvilket var muligt i tidsrummet 10 til 16. Kl 16.25 gik vi live på købmandens FB 
side, hvor vinderen skulle findes og julelysene i byen skulle tændes. Vinderen blev Melanija som 
gættede det rigtige ord :Julesok. 

Rigtig mange deltog på dagen. Tak for det. Det gør det hele lidt sjovere at arrangere. 

 

Tak for 2021 

Vi ses forhåbentlig mere i 2022 
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