
 

SKIF Juniorklubs årsberetning 2022 

2022 var der stadig lidt corona restriktioner i starten af januar. Vi valgte derfor at 

udskyde vores tur til Legeborgen.  

I stedet kunne vi nyde godt af at vi igen kunne tage i svømmehallen den sidste 

søndag i måned. Hvilket flere børn og forældre benyttede sig af.  

I vinterferien var der Tummel i hallen! Tømte redskabsrummet for redskaber og så 

var der fri leg i hallen. Igen en kæmpe succes hvor børnene hyggede sig og udviklede 

venskaber.  

Da foråret kom, var vi til Fodboldgolf i Hejnsvig. Flere havde valgt at tage 

aftensmaden med og grillede pølser på grillen. Det var dog en meget blæsende og 

kold fornøjelse..  

Men vi var så heldige at vi måtte komme igen en dag hvor vejret var bedre.  

Stor tak til Hejnsvig Fodboldgolf for denne mulighed. Fedt at prøve noget nyt og 

børnene elskede det.  

Byfesten blev skudt i gang med balloner, fest, farver og børnedisko!  

Vi har i 2022 købt diskolys, diskokugle, røgmaskine og sæbeboblemaskine! Så vi var 

bare klar til et brag af en fest! Og det faldt i god jord! Børnene var vilde med det!  

Der var mulighed for ansigts maling og hårfarve.  

1000 tak til alle de der var søde til at hjælpe.  

I juni afholdte vi Sjov på Stadionen, hvor vi hyggede os sammen. Spillede rundbold, 

fodbold, hoppede på hoppepude, legede på legepladsen store og små, unge og 

gamle.  

I uge 26 afholdte SKIF Sports uge i samarbejde med KB. I alt 30 tilmeldte børn, som 

kom fra byen og nærliggende byer. Tirsdag var der fodbold ved Idræts centret. 

Resten af ugen var aktiviteterne i Teglgårdshallen. Onsdag var der badminton, 

torsdag var der volley og fredag sluttede vi af med gymnastik og Juniorklub. En god 

uge med masser af aktiviteter og sved på panden.  

Efter sommerferien kunne vi endelig komme i Legeborgen i Varde! Til stor glæde for 

børn og voksen! En dejlig - og varm, dag.  



I september stod der Familiedag ved Hestkær Event i kalenderen.  

De har et fantastisk sted.. Der var dyr, mulighed for at lave twister snobrød, 

legeplads, trampoliner, fodbold med promille briller, Disc golf og sluttede af med 

medbragt kage. Virkelig en hyggelig eftermiddag.  

Vi gik på efterårsferie, da vi havde været en tur i biografen i Grindsted, hvor vi så 

Mugge og hans mærkelige hjerne.  

Året sluttede af med juletræsfest i Teglgårdshallen, hvor vi var omkring 200 store og 

små, unge som gamle.  

Et samarbejde mellem Min Købmand, Fællesrådet og Juniorklubben.  

Julemanden skulle findes. Da han blev fundet skulle han med ind i hallen. Alle 

børnene og Julemanden fik en julekugle ved indgangen, som de så hang på 

juletræet. Virkeligt et flot juletræ som vi fik pyntet ved fælles hjælp.  

Vi sang julesange omkring juletræet sammen med julemanden. Alle børnene havde 

mulighed for at aflevere deres ønskeseddel til Julemanden. Julemanden træk lod 

mellem alle ønskesedlerne og vinderne af hovedgevinsten blev Johanne Bøge 

Rasmussen, stort tillykke!!  

Julemanden havde slik poser med og Jullefrans kom forbi med drikkedunke til alle 

børnene. Vi sluttede eftermiddagen af med at hjælpe Julemanden med at tænde 

julebelysningen i byen.  

Vi endte på 112 medlemmer i juniorklubben.  

Vi siger tak for et fantastisk år! 

Vi elsker at lave arrangementer til jer!  

At samles og mødes på tværs af årgange skaber noget helt unikt! Et sammenhold!  

Vi hjælper hinanden, griner, har det sjovt og prøver måske nogle ting som ikke er 

muligt at gøre selv.  

En kæmpe tak til de forældre/bedsteforældre/børn som har hjulpet os i 2022. 

På Juniorklubbens vegne  

Lise S Larsen, formand for Juniorklubben 


