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Hver sudoku består af 81 felter, som er opdelt
i 9 rækker, 9 kolonner samt 9 blokke, der er
markeret med fed streg. Alle tal fra 1 - 9 skal
være i samtlige rækker (vandret). Alle tal fra 1
- 9 skal være i samtlige kolonner (lodret).
Alle tal fra 1 - 9 skal også være i samtlige
blokkene (de store, tykt optrukne firkanter
med 9 felter).
Et tal må kun forekomme én gang i hver
række, kolonne eller blok.
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Løs soudukoen og
aflever den på USKkontoret eller i klubben, så er du med
i konkurrencen om
et lækkert ”Gnaskekort”

Trivsel i
coronatiden
Måske oplever du, at du ikke kan
være sammen med dine venner
på samme måde, som du var
vant til før corona. Det kan også
være, at du oplever dilemmaer,
som for eksempel, om du skal
deltage i arrangementer med
dine venner.
Det kan gøre os i dårligere humør, give mindre overskud i hverdagen og skabe bekymringer om
smitte og fremtiden. Undersøgelser har vist, at coronatiden ser ud
til at påvirke mange og i alle
aldersgrupper.
Hvordan har du det?
• Føler du dig ensom?
• Har du mindre overskud og
energi end tidligere?
• Er du i dårligere humør?
• Virker din hverdag mere ustruktureret end tidligere?
• Synes du, at det er frustrerende, at du ikke kan gøre de ting,
du plejer?
• Bekymrer du dig for at blive
smittet eller smitte andre?
• Bekymrer du dig for fremtiden?
Hvis du kan nikke genkendende
til noget af ovenstående, skal du
huske dig selv på 3 vigtige ting:
1. Du har en helt normal reaktion
på en yderst unormal situation.
Mange andre har det, ligesom
dig, også svært i denne periode,
og det er både normalt og forståeligt.
2. Der er noget, du selv kan gøre
for at øge din trivsel og komme
godt igennem coronatiden.
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3. Det skal nok blive godt igen.
Vaccinen er kommet til Danmark,
og samfundet bliver hele tiden
klogere på behandling og håndtering af COVID-19.

Hold kontakten med andre
Det er okay at ses med mennesker, du holder af, så længe du er
opmærksom på de gældende
retningslinjer for samvær. Spørg
ind til hvordan andre har det og
fortæl eventuelt også selv om,
hvordan du har det.
Det kan være godt at dele.
Hvis I mødes fysisk, bør I ses i
mindre grupper og helst udenfor,
og med de samme. Hvis I ikke
kan mødes fysisk, kan I holde kontakten og følge med i hinandens
liv via telefon, videoopkald eller på
sociale medier. Hvis I er flere, der
skal samles, kan I gøre det online.
Planlæg din hverdag
Det er en god idé at have en form
for forudsigelighed og struktur i
hverdagen. At passe skolen, arbejdet eller lignende rutiner i hverdagen sikrer, at du har noget at stå
op til om morgenen. Det er godt
for din trivsel. Hvis du ikke har
faste rutiner, så lav en plan for din
dag. Det er vigtigt, at du passer
din søvn og står op og går i seng
på nogenlunde samme tid, som du
plejer.
Brug både krop og hjerne
Du har brug for oplevelser, som er
meningsfulde for dig, og som gør
dig glad. Forsøg at fortsætte dine
daglige aktiviteter, men tilpasset
de restriktioner, der er. Det er for
eksempel muligt at styrketræne
udenfor, uden vægte, sammen
med din træningsmakker eller at
træne med dit hold, men via en
online forbindelse. Du kan også
tage ud i naturen, gå en tur i nærområdet med en ven eller løbe
eller cykle en tur, så du får frisk luft
og lys.
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Vidste du at...

1: Verdens korteste krig varede 38 minutter, og forgik i 1896
mellem Storbritannien og Zanzibar.
2: Der bliver solgt ca. 1,3 mia. ure om året.
3: Bambus kan vokse om til 5 cm i timen.
4: Vandrende pinde kan dyrke sex i op til 10 uger i træk.
5: Buddhas sidste måltid var trøfler.

Konditor
Jeg kan godt
li´kage, derfor
går jeg her

6: Mona Lisa på det berømte billede har ingen øjnebryn.
7: En struds´s øje er større end dens hjerne.
8: I Singapore skal man vise ID når man køber tyggegummi.
9: Mænd falder oftere ud af sengen end kvinder.

Kage
smager
GODT

Det er lækkert at have
kage med hjem, og så
har man til hele ugen.

10: Botox hjælper mod hovedpine.
11: Hvis man skriver en SMS bag rattet i Storbritannien kan
man få en bøde på 10.000 kr.
12: De fleste arbejdsulykker sker om mandagen.
13: Planter kan få feber.
14: John F. Kennedy fik 1 million $ til sin 21 års fødselsdag.
15: En eneste blyant kan tegne en streg der er 56 km. lang.
16: I staten Bhutan i Asien findes ingen trafiklys.
17: Fisk kan blive søsyge.
18: Hund kan smittes med deres ejers gaben.
19: Et menneske bruger i alt ca. et halvt år af sit liv på toilettet.
Der er stadig ledige pladser på holdet.
Gå ind på www.usk.dk og tilmeld dig...

20: Franskmændene spiser 500 millioner snegle om året.
44
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KONFIRMATIONSforberedelse

Glaskunst
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I glaskunst er der
mange muligheder,
også for at gøre
det personligt.

Vi laver f.eks skåle,
smykker, huse, figurer
og kryds & bolle spil.

Der er stadig ledige pladser på holdet.
Gå ind på www.usk.dk og tilmeld dig...

Fedt at få lov at
være kreativ

Det er bare
hyggeligt

Jeg laver de flottesteindbydelser til alle!

Jeg har gået til
glaskunst de sidste
to år, og jeg lærer
stadig noget nyt.

Der er stadig ledige pladser på holdet.
Gå ind på www.usk.dk og tilmeld dig...
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Vits
siden
Hvem opfandt stepdansen?
En far med 6 døtre og ét badeværelse!

Sygeplejersken kommer brasende ind til lægen.
- ”Skynd dig, skynd dig! For
2 minutter siden sagde du at
Hr.Hansen ikke fejlede noget
og nu ligger han død ude på
gangen.”
- ”Shit, vi må ud og vende
ham om så det ser ud som
om han
var på vej ind i stedet for
ud.”

”Skat, lad nu være med at
være sur. Er det fordi jeg
kom fuld hjem fra en druk tur
med et blåt øje?”
- ”Du havde ikke det blå øje
da du kom hjem!”
Ældre dame i taxa....
- ”I taxachauffører har nok
det nemmeste job i verden. I
sidder bare på jeres flade og
tjener penge..”
- ”De har ret, men det er nok
lettere at være skraldemand.
De behøver jo ikke tale med
skraldet.”

Læreren: ”Er der en der kan fortælle mig hvad der menes
med at ærlighed varer længst?”
Lille Per: ”Hvis jeg selv laver
mine lektier tager det mig
to timer - men skriver jeg efter
en anden tager det kun 5
minutter!”
En mand antastede en smuk
ung pige i et storcenter.
- ”Undskyld, men min kone er
blevet væk fra mig, så kan vi
to ikke stå og tale lidt sammen?”
- ”Hvorfor dog det?”
- ”Fordi hver gang jeg står og
taler med en smuk ung pige
dukker min kone pludseligt op.”

Hvad er ligheden mellem modelbiler og bryster?
De er beregnet til børn.
Mænd er vilde med dem.

Hele familien er ude og køre
en tur da sønnen spørger:
”Far, hvem fortalte dig for
resten hvordan du skulle køre
bil
før du mødte mor?”
En ældre mand kommer kørende på motorvejen, da hans
kone ringer ham op på mobilen:
- ”Albert! Kør nu forsigtigt på
vej hjem. Jeg har lige hørt at
der en sindssyg tosse der
kører imod trafikken på motorvejen!”
- ”Een siger du? Der er skam
flere hundrede af dem her.”

LYSTFISKER
LYSTFISKER
KONKURRENCEN
KONKURRENCEN
SKYGGEHALE
i Skyggehale
LYSTFISKERSØ
Lystfiskersø

Den velskabte unge kvinde
havde en smuk guldhalskæde
med en flyver i, hængende
rundt om halsen.
Hendes dansepartner studerede denne meget nøje og han
spurgte derfor: ”Du virker
interesseret i min flyver. .hvorfor?”
Dansepartneren: ”Det var nu
mere landingsbanen jeg kiggede på.”

En ung pige er hos lægen...
- ”Læge! Min kæreste vil gerne
dyrke analsex. Kan man blive
gravid af det?”
- ”Ja, da. Hvor tror du ellers
politikerne kommer fra?”

En århusianer og en englænder var ude og sejle da
århusianeren falder i vandet.
- ”Hjælp, hjælp..”, skriger
århusianeren.
- ”What??”
- ”Ja gu’ fa’en er det vådt!”

Lille Per står foran en rulletrappe og stirrer på det rullende
gelænder. En mand kommer
forbi og spørger:
- ”Er der noget galt min lille
ven?”
- ”Nej, jeg venter bare på at mit
tyggegummi kommer tilbage.”

Hvad hedder Kaj og Andrea’s
unger?
Fuglefrø!

Hvad er ligheden mellem en alkoholiker og en retsmediciner?
De starter begge dagen med en
kold fra kassen!

8

En musemor og hendes søn
er ude at spadsere.
Pludselig bliver de angrebet af
en kat.
Moderen råber så højt hun
kan: ”VUF!”
Katten flygter med det samme
og moderen siger til sønnen:
”Der kan du se min søn. Det
er vigtigt at kunne fremmede
sprog.”
8
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Er du 15-17 år og vil køre på
knallert eller scooter,
så læs lige her!
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Sådan straffes du

...hvis du „kvajer” dig som knallertkører!
Det kan få store konsekvenser, hvis man kører ulovligt. Man kan miste
retten til at køre knallert, knallerten kan blive konfiskeret, og man kan få
store bøder. Personer under 18 år kan få udskudt tidspunktet for, hvornår
de må tage kørekort til bil.

Fartbøder på lille knallert (knallert30)

31-38 km/t: ......................................................... 1000 kr.
39-48 km/t: ......................................................... 1500 kr.
49-60 km/t: ......................................................... 2000 kr.
61 km/t eller derover ......................................... 2000 kr.

Så meget koster det hvis du...

- Ikke har tegnet forsikring ........................................................ 1000 kr.
- Benytter håndholdt mobiltelefon under kørsel...................... 1500 kr.
- Overtræder ubetinget vigepligt ............................................... 1500 kr.
- Kører uden hjelm/ikke har spændt hjelmen ......................... 1500 kr.
- Kører over for rødt .................................................................... 1500 kr.
- Kører uden lys i lygtetændingstiden ...................................... 1000 kr.
- Kører mod kørselsretningen .................................................... 1500 kr.
- Kører om kap/væddeløbskørsel .............................................. 1500 kr.
- Kører på fortov/gangsti ............................................................ 1000 kr.
- Kører ulovligt på kørebane/cykelsti ....................................... 1000 kr.
- Kører på cykelstien i venstre side............................................ 1000 kr.
- Placerer dig forkert før/mens du svinger ............................... 1000 kr.
- Har passager med på tohjulet knallert (bøde til alle)............ 1000 kr.
- Laver unødig røg eller støj ....................................................... 1000 kr.
- Kører uden hænder på styret m.v. .......................................... 1000 kr.
- Holder fast i et andet køretøj ................................................... 1000 kr.
- Ikke giver tegn ........................................................................... 1000 kr.
- Kører/parkerer på motorvej/motortrafikvej .......................... 1000 kr.
- Kører knallert, når du er under 15 år ..................................... 1000 kr.
- Er 15 til 17 år og ikke har taget knallertbevis .........2000 kr./4000 kr.
- Er 15 til 17 år og har glemt knallertbevis................................ 1000 kr.
- Ikke har medbragt forsikringsbevis......................................... 1000 kr.
- Fejl eller mangler på knallerten (ejer), pr. fejl ....................... 1000 kr.
- Fejl eller mangler på knallerten (fører), pr. fejl ..................... 1000 kr.
- Ikke respekterer færdselstavle eller pile ................................. 1000 kr.
- Overlader føring til person,
der ikke lovligt kan køre knallert ........................................... 1500 kr.
- Har ændret på knallertens konstruktion
1500 kr.
Hvis du laver flere forseelser samtidigt, bliver bøderne lagt sammen.

Hvornår konfiskeres knallerten?

■3. gang inden for 3 år, man laver forseelser til ubetinget frakendelse
■2. gang inden for 2 år, man kører med en promille på over 1,2
■2. gang inden for 3 år, man kører på en knallert, der er tunet og/eller kan
køre 43 km/t eller mere
Når en knallert konfiskeres, betyder det, at den overgår til statens ejendom, og man får den aldrig tilbage.
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EFTERÅRSFESTEN

HOROSKOPET
-hvad siger stjernerne?

Som løve oser du af selvtillid, kreativitet og er født til lederskab. Du elsker,
når projektørlyset rammer dig. Og du
er god til at organisere og inspirere
dine omgivelser og ikke mindst dele
ud af din gavmildhed.

Som vandmand er du særdeles socialorienteret. Dine venner betyder
meget for dig, og du elsker at arbejde sammen med andre mennesker. Dog har du et behov for at føle
dig fri og individuel, hvilket gør, at
du ofte har lyst til at gå til højre, hvis
du får at vide, du skal gå til venstrebare for at vise, at du selv vil vælge.
for at vise, at du selv vil vælge.

Jomfruen er arbejdsom og analytisk
i sin natur. Du er jordbunden og flittig
med en udpræget sans for detaljeorienteret arbejde. Som jomfru har du
ofte en følelse af, at du er kommet på
jorden for at hjælpe og støtte andre,
hvilket du også ofte gør.

Fisken har en yderst følsom natur.
Du er meget sensitiv og sårbar og
kan ikke bære at se andre lide. Derfor vil du også til en hver tid tilsidesætte dig selv for at hjælpe andre.
Din fantasi er uovertruffen, og du
elsker eventyr.

Som vægt er du kendt for at være
social, charmerende og diplomatisk.
Du hader konflikter og vil gøre hvad
som helst at imødekomme din omverdens behov og ønsker. Særligt er du i
dit es, hvis du kan hjælpe andre. Det
æstetiske udtryk elsker du. Derfor kan
du også godt lide at klæde dig smukt
på.

Vædderen er lederen, og den der
får sat tingene i gang. Du er typen,
som helst vil og kan selv. Med din
store portion energi, har du et blindt
gåpåmod samt en magnetisk og
dragende personlighed. Til tider har
du en tendens til at blive irriteret og
utålmodig.

Som skorpion har du en særlig evne
til at gennemskue andre mennesker,
men er samtidig også meget hemmelighedsfuld omkring dit eget liv.
Du har et vedvarende ønske om at
have kontrol på ting og sager, hvilket
næsten kan blive en besættelse for
dig. For at få det, som du gerne vil, er
du ikke bange for at bruge en smule
manipulation.

Tyren er en sand livsnyder, der er
stabil og tålmodig. Du elsker naturen, mad, sex, musik og hygge.
Faktisk er det æstetiske og sanselige omdrejningspunktet i dit liv som
tyr. Du er tålmodig og behagelig at
omgås, og der skal meget til for at
få dig til at miste besindelsen.

Som skytte er du energisk og ambitiøs i din natur og søger altid nye
udfordringer. I din optik er græsset
altid grønnere andre steder, hvorfor
du hele tiden er på fuld fart efter at
opleve nye og anderledes horisonter.

Tvillingen er livlig og energisk. Med
din nysgerrig- og imødekommenhed
charmerer du alle du kommer i kontakt med. Du kan få dine budskaber
igennem og er typen der kan sælge
sand i Sahara.
Krebsen har med sit følsomme og
sensitive sind en hård skal, men
indeni gemmer der sig et hjerte af
guld. Familielivet betyder særligt
meget for dig. Og folk kender dig
for dine evner til at yde omsorg for
andre.
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For stenbukken er stabilitet, praktik og
sikkerhed vigtigt. Du har et inderligt
behov for succes, og at nå toppen,
hvilket du har drømt om siden du
var barn. Men du involverer dig kun
i store projekter, hvis de er rimelig
sikre.
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Brev
kassen
Hej
jeg er en dreng på 14 år og jeg
er vild med en pige, hun skriver
skat ...osv jeg elsker jeg kan
godt lide dig til mig men. Hun
hvar været sammen med min
besteven indtil igår, også spurgte hun hvad han vil gøre hvis
hende og mig vil komme sammen. men så idag skrev hun at
det var hendes søster der ligner
hende der skrev det, men der er
menge der siger hun ikke her en
søster og jeg tror heller ikke på
det. jeg ville godt komme sammen med hende hvad skal jeg
gøre
Kære ven
Jeg synes ikke hun er noget at
samle på, så skru charmen på
og scor en anden dejlig pige,
som du kan stole på.
Hilsen Otto

Hej
For ca 4 måneder siden fik jeg
lavet en navlepircing og den
sidder meget godt og er flot!
Men jeg kan ikke komme af med
den betændelse der er, det ser
ulækkert ud og lugter meget
klamt! Væsken der kommer ud,
farver også mine bukser når jeg
har fx hvide bukser på, der hvor
bukserne rammer piercingen!
Jeg vil virkeligt gerne af med det
her betændelse og have en helt
normal navlepircing. Men syntes
ikke, selvom jeg bruger klorhexidin, at det går væk?! Har i nogle
gode råd til hvordan jeg kan få
det her klamme betændelse
væk? Knus A
Kære A
Kontakt din læge og få ham eller hende til at se på det. Eller
få den fjernet og start forfra når
såret er helet.
Hilsen Otto

Hej
Jeg går på efterskole og jeg har
en af min bedste veninder som
har og skal ud og have en smøg i
weekenden og hun går i 8 klasse
jeg ved ikke hvad jeg skal gør for
jeg vil gerne have hende ud fra det
men jeg ville heller ikke have hun
bliver sur på mig.
Kære ven
Klap på skulderen til dig for at ville
hjælpe din veninde med at undgå
at blive ryger. Fortsæt din indsats
og prøv at have pebermyntepastiller eller lignende i lommen. Det
kan måske erstatte hendes lyst til
cigaretter.
Hilsen Otto

Hej.
Jeg har et problem med matematik.Jeg syntes det er mega svært
og jeg forstår det bare ikke. Hver
gang jeg lærer noget så glemmer jeg det bare og det er ikke ret
godt.Lige siden 1 klasse har jeg
ikke været god til faget og nu her
i de sidste klasser har jeg fået karaktere.Jeg er virkelig bange for at
jeg ikke kan få en god udddanelse
overhovedet fordi matematik ikke
giver mening for mig.
Kære ven
Tag og kontakt Ungdomsskolen,
de vil gerne lave et specialkursus
til dig og andre med problemer
med matematikken /tysk/engelsk
eller måske fysik.
Hilsen Otto

Hej jeg er en pige på 13
Vi er for nyligt begyndt at gå i bad
efter idræt Og jeg synes det er virkelig ubehageligt, at alle de andre
piger og læren kan se hvor meget
man har udviklet sig og bare generelt ens krop… Jeg synes selv jeg
har små bryster og alle de andre
har store og jeg ved ikke hvad jeg
skal gøre.Vores lære siger vi skal
gå i bad. Nogen der har nogen
ideer eller prøvet det samme?
14
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Kære pige på 13...
Jeg tror alle har prøvet at stå
i den situation med små eller
store bryster eller tissemænd
med eller uden hår på kroppen.
Din krop ændrer sig gennem
hele puberteten indtil du bliver
omkring 18 år og husk alle mennesker er smukke.
Hilsen Otto
Hej
hej, min rigtig gode veninde har
en rigtig sød kæreste han er
også skolens mest populære
dreng, og alle kan godt lide ham
også mig hvilket ikke er godt for
han er jo kærester med min veninde.og det skal lige siges at min
veninde er meget glad for ham.
vi begyndte at skrive lidt sammen altså mig og min venindes
kæreste, vi skriver lidt altså som
venner men som tiden går begynder han at skrive sødere og
sødere ting til mig, til sidst skriver han sådan nogle ting som
fx at jeg er sød, pæn og fræk.
jeg ved ikke hvad jeg skal gøre
for jeg vil jo ikke sige det til min
veninde og udstille ham, for jeg
kan jo rigtig godt ham men på
den anden side er det jo også
synd for hende vis hun ikke for
det at vide, vil bare heller ikke
miste hende som ven for holder
rigtig meget af hende. hvad skal
jeg gøre???
Kære usikre veninde
Du bliver nødt til at vælge, om
du vil være en god veninde eller
fortsætte det spil, der kører. Du
kan lige så godt først som sidst
lægge kortene på bordet og fortælle dem , hvad du opleve og
føler, når i alle tre er samlet.
Hilsen Otto

Onsdag den 2.marts

...i din klub
kl. 19.00-21.00

KÆMP FOR
SEJREN I DIN KLUB

»Nye« hold efter jul... tilmeld dig på www.usk.dk
Filmklubben - forårshold
Kan du godt lide at se film og snakke om dem bagefter, så er
Film-klubben lige noget for dig. Vi ser både danske og udenlandske film, der alle lægger op til en debat, altså ikke masser
af splatteraction og billig underholdning, men en hel række
film, som er seværdige og som har indhold. Selvfølgelig skal
der også snakkes skuespillere og instruktører og vi har vores
egen biografì med storskærm og fed lyd!
Vi skal...
• se og efterfølgende diskutere og vurdere indhold og udtryk i
forskellige film og tv-programmer
• benytte filmdramaturgi i forhold til film og tv-programmer
• håndtere filmsproglige begreber i analyse af film og tvprogrammer
• analysere forskellige filmgenrer inden for både fiktion og
ikke-fiktion
• sammenholde iagttagelser og analyser for at kunne afdække
en films samlede udtryk
• vurdere andres optagelser og produktioner
Bemærk holdet er et halv-sæson-hold. Start 7.januar kl. 19.00

1515

Glaskunst

Konfirmand-holdet

»Nye« hold efter jul... tilmeld dig på www.usk.dk

Glas er et fascinerende materiale og holdet Glaskunst er for alle, der kan lide at forvandle glasplader uden farve til spændende glaskunst, såsom
fade, skulpturer, lysholdere og smykker. Du lærer
forskellige teknikker, forskellige former for dekorationer med materialer som stanniol, glasvæv, kobber, blade og glasfarver. Udskæring og sammensmeltning af glasplader. Smeltning af glasplader til
forskellige former, som skåle, fade og lysholdere.
Du kan både arbejde med arbejdsoplæg og kreative ideer.
Afprøv din indre kunstner på dette hold, hvor Rita
og Co. giver dig gode råd og vejledning.

DJ- kurset

Mesterkokken

Skal du være med bag pulten på Ungdomsskolens
diskotek? - så se lige her!
Som kommende DJ lærer du om:
valg og sammensætning af musik,
brug af mikrofon og musikformater
afspillere - forstærkere - mixere - højtalere
opstilling af diskotek, lys osv.
lysshow og styring af lys med programmer og musik
effekter som fx røg og sne
hvordan kan konkurrencer - underholdning osv.
sætte fut i festen?
DJ-holdets elever skiftes til at være i centrum , når
de står for musikken til ungdomsskolens fester. Senere kan man også komme med som DJ på Vigsøtræf og Jesperhustræf.

Du behøver ikke at kunne lave mad for at melde
dig til holdet. Det lærer du i løbet af sæsonen.
Men du skal være åben for nyt og for at lære nye
mennesker at kende.
Mesterkokken er holdet, hvor du lærer at lave
den mad, du selv kan lide i en sund og nærende
udgave. Du er selv med til at bestemme retterne,
købe ind til dem, tilberede dem, nyde dem og
også at vaske op ;-)
Lær at tilberede dine livretter på en sundere
måde, at smage på nye og ukendte madvarer og
retter. Lær noget om sund og varieret kost, om
madens bestanddele og tilsætningsstoffer og om
køkkenhygiejne.

Konditorholdet

HUSK...at holde øje med
Ungdomsskolens www.usk.dk
hjemmeside
og Facebook-siderne
for nye tilbud!
14

16

16

Er du vild med lækre kager og søde sager? Og
har du set Den Store Bagedyst på TV? Så har du
på dette hold mulighed for selv at prøve at lave og
smage de lækre og flotte kager sammen med dine
venner.
På holdet har du selv indflydelse på, hvad vi bager. Vi lægger i fællesskab en plan for, hvilke brød
og kager, vi skal nå at smage i løbet af sæsonen.
Undervisningen er primært praktisk anlagt. Alt
arbejde udføres i større eller mindre fællesskaber.
Alle bliver del af en køkkengrupper, som hjælper
hinanden med både de sure og de sjove opgaver. Vi afslutter som regel undervisningen med at
smage, og måske kårer vi aftenens kage.
20
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»Nye« hold efter jul... tilmeld dig på www.usk.dk

Skal du konfirmeres i foråret 2020? Så er her
måske lige et kursus for dig! Her er chancen for at
lave flotte indbydelser, elegante bordkort, pæne
takkekort og en god tale og sang som tak til mor
og far.
Et kursus med masser af inspiration til din kommende fest. Vi mødes 5-6 aftener for at planlægge, hvad vi vil lave, indkøbe materiale og for at
lave alle de kreative ting, der er brug for til invitationer, sange, sangskjulere, bordkort og alt det
andet til din konfirmationsfest.
Vi mødes første gang torsdag den 16.januar kl.
19.00

GIRLS ONLY og Baboon-City
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GIRLS ONLY og juledekorationer
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VIGSØTRÆF 2021
2020
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VIGSØTRÆF 2021
21
21

DISKO-7-IN-HEAVEN

Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole
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