GRIBSKOV UNGDOMSSKOLE

PROGRAM
2017 - 2018

Holdoversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

3D print & makerspace
Arkæologi
Airbrush
Babysitter HUC
Babysitter KM
Billedskolen HUC
Billedskolen KM
Bridge
Dansk som andet sprog
Digital studie teknik
DJ hold
Drengerøvstur
Esport HUC
Eget designsyet tøj HUC
Eget designsyet tøj KM
Elektronik
Engelsk HUC
Engelsk KM
Eksamenshjælp, Dansk
Eksamenshjælp, Mat.
Eksamenshjælp, Fysik
Eksamenshjælp, Tysk
Eksamenshjælp, Engelsk
Filmvæksthuset
Fitness
Fransk HUC
Fransk KM
Flot makeup - sjove negle
Flot makeup - sjove negle
Friluftscamp 2018
Færdselsrelateret førstehjælp
Girlpower
Guitar HUC
Hiking
Jagttegn HUC
Jagttegn KM

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Julehygge
Junior Brandbekæmper
Kanotur til Sverige
Kinesisk
Knallertkøreskole HUC
Knallertkøreskole KM
Bliv super kok HUC
Bliv super kok KM
Konditor HUC
Konditor KM
Lav din egen app (iOS) HUC
Lys & Lyd HUC
Matematik for alle HUC
Matematik for alle KM
Motocross (Ny på banen)
Motocross (Har kørt før)
Musikproduktion KM
Motorsport og mekanik HUC
Riverrafting
Robolab - PC og robotter HUC
Rygestop HUC
Rygestop KM
Selvforsvar for drenge HUC
Selvforsvar for piger KM
Skitur Vallåsen
Slikfabrikken HUC
Slikfabrikken KM
Sommerlejr
Spansk HUC
Spansk KM
Teaterhold
Teaterhold - Julemusical
Traktorkørekort
Træklatrecamp
Tysk HUC
Tysk KM
Webdesign KM
Yoga for unge

Cirkus Kanutski
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Artist
Cirkus tekniker
Cirkustjener
Foto og PR
Kostume
Makeup artist
Rekvisitør
Orkester
Kiosk
Køkken/Service
Billetsalg
Savsmuld

Velkommen til ny sæson i Gribskov Ungdomsskole
Så er vi klar igen. Kom og vær med til den nye sæson, med mange spændende
undervisningstilbud og udvidede klubtilbud.
Ungdomsskolen består af 5 afdelinger. Karlsminde i Græsted, HUC i Helsinge, Motocrossbanen
i Højelt, Ungdomshuset i Helsinge og Ungdomskulturhuset Remisen i Gilleleje.

Der er gratis bustransport til Helsinge Ungdomsskole for skoleeleverne fra Bjørnehøjskolen,
Helsinge Realskole, Nordstjerneskolen og Sankt
Helene skole.

Der er gratis bustransport til Karlsminde for skoleeleverne fra Alme, Gilbjergskolen, Gribskolen
og Søborg.

Du må gerne gå i klub eller til undervisning på
tværs af begge klubber/busdistrikter, men du
skal så selv sørge for transporten.

Musical
300
301
302
303
304
305
306
307
308

Skuespiller
Musical tekniker
Foto og PR
Kiosk
Kostume
Makeup artist
Rekvisitør
Parkering
Blad

HUC = Helsinge Ungdomscenter

KM = Karlsminde
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Praktiske oplysninger om Ungdomsskolen
Vidste du at…
Ungdomsskolen er for alle unge mellem
13 år (7. klasse) og 18 år i Gribskov kommune.

Det er gratis at køre med bussen hver aften, fra
mandag til torsdag. Se busplanen i programmet.

Det er gratis at gå på ungdomsskole, undtagen
weekend- og ugehold. Det koster fra 75,- kr.

Første undervisningsdag er den 18. september
uge 38

Der er undervisning i Græsted hver mandag og
onsdag samt i weekenden.

Hvis du er fyldt 15, vil du få besked i din E-boks.
Hvis du er under 15 år, vil dine forældre modtage
i deres E-boks

Der er undervisning i Helsinge hver tirsdag og
torsdag samt i weekenden.
Du skal huske at tilmelde dig, til undervisnings
holdene senest fredag den 15. september - Gælder dog ikke weekend - og ugehold, det kan ske
løbende.

På vores hjemmeside kan du læse meget mere
også om ændringer og aflysninger.
www.gribskov-ungdomsskole.dk

Værd at vide om ungdomsklubben
Ungdomsklubberne er et tilbud til unge fra 7.
klasse. Vi har 2 aftenklubber i Gribskov Ungdomsskole. Vi har til huse i Helsinge (HUC) og i
Græsted (Karlsminde).
Kontingent for at benytte aftenklubben er 250 kr.
pr. sæson, som kan betales som et engangsbeløb
eller i rater. Du kan vælge at betale kontant eller
via mobilpay. Herefter får du tilsendt et medlemskort pr. sms.
I ungdomsklubberne er der et væld af aktiviteter,
du er med til selv at bestemme hvilke aktiviteter
der skal på programmet. Det er kun fantasien og
delvis økonomien der sætter grænsen for, hvad
der kan lade sig gøre.
Nogle aktiviteter kræver tilmelding. Dette har du
mulighed for at gøre, via vores hjemmeside, eller
vi kan giver en hjælpende hånd i skranken.
De fleste aktiviteter koster gratis, nogle få koster
en smule at deltage i.
Som tilbagevendende aktiviteter kan vi nævne
Go`da`dagen. Vi har også en årlig tur til Bonbon
land og et Beachparty, hvor vi midt i den kolde
vinter omdanner vores klub til et tropeparadis,
med palmer, sand og vandaktiviteter.
Vi har en masse aktivitetstilbud i klubberne i
form af, UR briller, Segboords, billiard, airhockey,
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playstations, ramper til brug af rulleskøjter, skateboards og løbehjul som kan lånes og en masse
andet.
Vi laver også tit et lille måltid mad, som vi sammen tilbereder og hygger os med.
Klubberne er samtidig et sted, hvor du kan være
sammen med nye og gamle venner. Der er altid
nogle at snakke, grine og pjatte med. I klubberne
har du altid mulighed for, at få en fortrolig snak
med en medarbejder, hvis du har behov for det.
Vi har få og enkle regler i klubberne, ingen alkohol og euforiserende stoffer. Mobning og vold
tolereres ikke. Vi har en god og behagelig omgangstone og vi passer godt på de ting, der er i
klubben til fælles brug. Der skal benyttes sikkerhedsudstyr ved brug af ramper, hvilket du godt
kan låne, hvis du ikke har dit eget.
Klubberne har hver især en kiosk, hvor du kan
købe lidt lette retter, noget at drikke og lidt sødt
til ganen.
Vi glæder os til at se dig.
Go’da’dag på Karlsminde i Græsted er
fredag den 8. september kl. 19.00 – 21.40.
Go’da’dag i HUC i Helsinge er
onsdag den 6. september kl. 19.00 – 21.40.
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Åbningstider HUC

Ungdomsskolens hjemmeside

Værd at vide om kontoret

Værd at vide om post

Mandag fra kl. 19 - 21.40
Busserne kører efter planen.
HUSK at bestille kørsel på: bus.huc.dk

Vi har selvfølgelig også vores egen hjemmeside.
Her kan du læse om alt det, der sker. Siderne bliver opdateret jævnligt, så kig forbi ofte og se på
billeder fra de forskellige arrangementer og ture,
læs om de nye og spændende ting, læs om aften
klubben, se hvordan du tilmelder dig til Kanutski
eller sommerlejr, se fotos fra årets musical og
meget meget mere.
Kig forbi: www.gribskov-ungdomsskole.dk

Helsinge Ungdomscenter
Kanutskivej 5
3200 Helsinge
Tlf. 72499999

Når du er fyldt 15 år, vil alt din post fra Gribskov
Ungdomsskole komme som digital post. Hvis
du ikke er fyldt 15 år endnu, vil det komme som
digital post hos dine forældre. Der vil stå Gribskov kommune som afsender og ikke Gribskov
Ungdomsskole.

Værd at vide om SMS

Kontorets åbnings & telefontider

Hvis dit hold må aflyses, eller der sker noget i
klubben, sender vi besked på sms. Det er derfor
vigtigt, at du oplyser dit mobilnummer, og altid
giver os besked, når du skifter nummer. Du kan
altid holde dig ajour på vores hjemmeside.

I sæsonen

Onsdag fra kl. 19 - 21.40
Busserne kører efter planen
HUSK at bestille kørsel på: bus.huc.dk

Åbningstider Karlsminde
Tirsdag fra kl. 16.00 - 21.40
Hvis du kommer fra kl. 16 skal du selv sørge for
transporten til Karlsminde, ellers kører busserne
efter planen.
HUSK at bestille kørsel på: bus.huc.dk
Onsdag fra kl. 19.00 - 21.40
Busserne kører efter planen.
HUSK at bestille kørsel på: bus.huc.dk
Torsdag fra kl. 16.00 - 21.40
Hvis du kommer fra kl. 16 skal du selv sørge for
transporten til Karlsminde, ellers kører busserne
efter planen.
HUSK at bestille kørsel på: bus.huc.dk

Facebook
Følg med på vores facebook side og se mere om
vores spændende og sjove arrangementer. Der
vil løbende blive oprettet nye facebook grupper,
til de forskellige arrangementer.
www.facebook.com/GribskovUngdosskole
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Musikrum
Gribskov Ungdomsskole har 4 musikrum. På
Karlsminde, Remisen, U-huset og Helsinge Ungdomsskole. Musikrummene indeholder de mest
nødvendige instrumenter, såsom klaver, trommer, bas, guitarer og selvfølgelig et sanganlæg.
Du kan som medlem af klubben, låne rummet efter aftale med kontoret. Du kan låne
det, en enkelt gang, eller få en fast aftale.
Måske bliver dit band så godt, at I kan
spille i klubben.

Karlsminde
Græsted Hovedgade 29
3230 Græsted
Tlf. 72499999

Mandag kl. 9.00-15.00 og 18.30-21.45
Tirsdag kl. 9.00-15.00 og 18.30-20.30
Onsdag kl. 9.00-15.00 og 18.30-21.45
Torsdag kl. 9.00-15.00 og 18.30-20.30
Fredag kl. 9.00-15.00
E-mail: ungdomscenter@gribskov.dk
Web: www.gribskov-ungdomsskole.dk

Værd at vide om betaling
Vi har gjort det nemt at betale, for dig og dine
forældre. I kan lave en bankoverførsel eller betale med Mobile Pay for hold, klubkontingent, ture
eller billetter til Cirkus og Musical.
Det eneste det kræver, er at du kan vise en gyldig
kvittering.
HUSK altid at skrive deltagerens navn og hvilken
aktivitet de er tilmeldt til.
Bank: Reg. nr.:4319 Konto nr.: 0011 886 558
Betaling med MobilePay: 72499998
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Værd at vide om tilmeldinger

Værd at vide om aflysninger

Du kan nemt tilmelde dig vores hold via vores
hjemmeside:

Det er svært at planlægge, specielt om fremtiden.
Det kan betyde, at dit hold må flytte undervisningssted, ændre dato, ændre lærer eller måske
helt aflyses. – Selvom det er ærgerligt, at et hold
flyttes, håber vi at du fastholder din tilmelding.
Så skal det nok blive sjovt.

www.gribskov-ungdomsskole.dk
Du kan også tilmelde dig her i kataloget, ved at
udfylde tilmeldingen bagerst i programmet.

Ferie og lukkedage

Du får naturligvis besked i god tid, hvis der sker
ændringer med dit hold, og du kan også selv
følge med på hjemmesiden. Her vil der altid være
opdateret nyt om alle ungdomsskolehold.

Gribskov Ungdomsskole følger i hovedtræk
skolernes ferier. Det er vigtigt at du holder dig
opdateret, på hjemmesiden eller i husene, da der
godt kan komme ændringer.

Du vil også modtage aflysninger via SMS, så
det er meget vigtigt at du oplyser dit mobilnummer og altid giver os besked, når du skifter
nummer.

Husk at skrive under.

Bestilling af bus.
Du kan installer en App på din tlf. Her kan du
kan bestille kørsel fra skolen og til klubberne og
tilbage igen.
App: bus.gribskov-ungdomsskole.dk

HELSINGE UNGDOMSCENTER
ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2017

KARLSMINDE

FREDAG DEN 8. SEPTEMBER 2017
BEGGE STEDER KL. 19.00 - DER ER GRATIS ADGANG, MEN DU KAN NATURLIGVIS KØBE MEDLEMSKORT
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Gratis transport

Ungdomsskolens busplan - HUC - Tirsdag og torsdag

Hvis du går på ungdomsskolen eller i ungdomsklubben, er der gratis bustransport hver dag.
Undtagen lørdag og søndag.
Busruterne er delt ind i to distrikter som du
kan se herunder. Busplanen og busruterne kan
du også se på vores hjemmeside: www.gribskov-ungdomsskole.dk

Gilleleje

Hjemkørsel starter ca. kl. 21.40
og bussen kører ruten
omvendt.

Kattegat

Rågeleje

Smidstrup
Udsholt

Dronningmølle
Søborg

Blistrup
Karlsminde

Tisvilde

Vejby
Helsinge
Ungdomscenter

Skærød

Helsinge

Ramløse

Arresø
10

Mårum
Esrum sø

Annisse Nord
Annisse

Kagerup

17.45

Helsinge Ungdomscenter

17.55

Tibirke Bro ved købmanden

18.10

Nordstjerneskolen - Ramløse

18.05

Tisvilde ved de gamles hjem

18.11

Bakkelandet ved Movia

18.07

Sankt Helene skole – Tisvilde

18.12

Annisse ved stoppested – Bystræde

18.10

Tisvilde station

18.13

Holmevej

18.12

Stenbrobakken ved Fogedgaarden

18.16

Ryagergårdsvej

18.18

Holløse ved Lundehuset

18.18

Tvingsbakken

18.21

Sankt Helene skole - Vejby

18.21

Købmanden ved Pibe Mølle

18.24

Ørby ved trekanten

18.23

Høbjerg ved forsamlingshuset

18.26

Møngevej/Åmosevejen

18.26

Kagerup ved den gamle købmand

18.31

Valby ved kirken

18.32

Mårum ved tanken

18.35

Hemmingstrupvej/Græstedvej

18.39

Skolegade - stoppested ved Kulturhuset

18.40

Nejlinge ved Hvidkærvej

18.42

P-pladsen ved Sparekassen i Helsinge

18.45

Busstop ved Aldi

18.47

Helsinge Ungdomscenter

18.59

Skovgårdsvej - Toftehallen

18.50

Helsinge Ungdomscenter

18.59

Ungdomsskolens busplan - Karlsminde - Mandag og onsdag
Græsted

Valby

Helsinge Ungdomscenter

Karlsminde – øst

18.00

Karlsminde – vest

18.08

Saltrup ved stoppested

18.05

Alme ved stoppested

18.12

Esbønderup stoppested

18.08

Kirkevej ved Nordic Park

Esrum ved stoppested - ved Friskole

18.11

Hesselbjergvej ved bakkebjergvej

Villingerødvej / Havreholmvej

18.14

Rågeleje ved Købmanden

Villingerødvej ved kirken

18.14

Udsholt ved Ejendomsmægleren

Villingerødvej ved Den blå låge

18.18

Gilbjergskolen

Dronningmølle ved Købmanden

18.20

Rundkørslen ved låsesmeden i Blistrup

Strandvejen ved Rødkildevej

18.22

Helsingevej ved Havregårdsvej

Dragstrup By

18.25

Helsingevej ved Gadekæret

Frisenvang

18.27

Smidstrup ved Brugsen

Søborg ved Forsamlingshuset

18.29

Strandvejen ved Feriebyen

Karlsminde

18.40

Græstedvej ved rundkørslen

Dette er ca. tider afhængelig af hvor mange som skal med bussen. Du skal være klar 10 minutter før. Husk at gøre dig synlig,
så det er nemt at se dig, evt. med en lygte eller refleks.

18.23

18.28

18.33

Gilleleje Station

18.38

Gilbjergskolen – Parkvej

18.40

Karlsminde

18.50
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Ansatte i Gribskov Ungdomsskole

Mikael
Lieberkind

Søren
Møller

Nicolai Skau

Ungdomsskoleleder

Souschef

Tlf. 7249 7347
mlieb@gribskov.dk

Tlf. 7249 7372
spkmo@gribskov.dk

Tlf. 72497572
tnska@gribskov.dk

Merete
Søndergaard

Tina F. Backer

Ulla Corsaro

Administrativ
medarbejder

Administrativ
medarbejder

tfbac@gribskov.dk

ucors@gribskov.dk

Osman Özdemir

Svayip M.
Yaman

Sekretær
msoen@gribskov.dk

Ann
Oppermann
SSP konsulent
Tlf. 7249 6154
aoppe@gribskov.dk
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SSP medarbejder
oozde@gribskov.dk

Teamleader HUC

SSP medarbejder
smyam@gribskov.dk

Jette
Kristensen

Allan
Christiansen

Kenneth
Poulsen

Louise
Frommelt

Marcin
Browarczyk

Alexander O.
Møller

Teamleader Karlsminde

Pæd. medarbejder
Remisen

Pæd. medarbejder
U-Huset

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Tlf. 7249 7390
allch@gribskov.dk

Tlf. 7249 7322
kdpou@gribskov.dk

Tlf. 7249 7589
lbfro@gribskov.dk

mbrow@gribskov.dk

aomoe@gribskov.dk

Lars Lyng
Hansen

Sonja
Carstensen

Thomas Lindum

Frederik L.
Lieberkind

Trine Sofie
Pollas

Majbritt
Frederiksen

Pedel

All-Round - Helsinge

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Tlf. 7249 6385
llyha@gribskov.dk

sonja@huc.dk

Tlf. 7249 6362
thlin@gribskov.dk

Kristian Søby
Nielsen

Kenneth
Schwærter

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Tlf. 7249 7272
jekri@gribskov.dk

Benny Nielsen
Pæd. medarbejder
Motocross

Natur- og fritids
medarbejder

Karin Voss

Tina Romme

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Tlf. 7249 6156
kvoss@gribskov.dk

tromm@gribskov.dk

Ronnie Petersen

Michelle B.
Høiriis

David Hjermind
Nielsen

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Christine K.
Nørregaard

Thomas Lykke
Jensen

Ismail Gültekin

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Alice Nielsen

Mads Jakobsen

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Pæd. medarbejder

Artist

Hold : 200

det skal vi nok lære dig. Men kan

Cirkus Kanutski og alle de medvir-

med til, at sælge slik, popcorn,

du noget særligt... trylle, gå på

kende. Fotograferne tager billeder

slush-ice og meget andet. Både til

hænder, lave akrobatik, sluge ild

fra første til sidste dag. De gode

publikum og under prøverne.

eller noget andet... Så sig til i god

lægges op på hjemmesiden og

tid, så er der måske et nummer til

sendes til aviserne.

Hold : 201

Som cirkus tekniker, skal vi sørge
for opsætning af højtalere, lamper, lys- og lydmixer samt video

Cirkus foregår fra torsdag d. 27.7 til søndag d.
6.8.17 det er 1½ uge af sommerferien. Vi har 8
forestillinger for publikum i vores to-mastede
cirkustelt.
Du har mulighed for at overnatte i cirkuslejren og
leve et rigtig gøglerliv, fra tirsdag - søndag i den
sidste uge.

sætte det eget personlige præg

Der er mange omklædninger i en

på maden og du behøver ikke at

musical. Dem skal du hjælpe med.

kunne lave mad. Du er også med til

Du skal også være med til at holde

at planlægge menuen og til at købe

orden i omklædningsteltet.

ind. Ét er sikkert, der skal laves meget mad og vi har det rigtigt sjovt.

Som makeup artist skal du hjælpe

Billetsalg

artisterne med deres makeup. Der

Når du er med i billetsalget, skal

skal laves sjove klovne masker,

du tage imod bestillinger, enten i

sminkes prinsesser, næser der

billetvognen eller over telefonen.

skal pudres og mange andre sjove

Du skal være med til holde styr

opgaver.

på reservationerne og salget at

Hold : 202

I Cirkus Kanutski er der mange
forskellige opgaver der skal løses.

Hold : 205

Hold : 210

billetter.

Du skal hjælpe publikum på plads,

Rekvisitør

hjælpe med at holde pladsen pæn,

Der er masser af rekvisitter i et

Savsmuld

cirkus. Dem skal du hjælpe med

Hver dag udgiver vi et cirkusblad,

at bygge, reparere på, og holde

Savsmuld. Her står vigtig info om

orden i. Det er os som sørger for at

cirkus, samt en masse cirkusslad-

rekvisitterne kommer ind og ud af

der. Går du med en journalist i

manegen.

maven og har lys til at skrive, så

være med til at give en hånd når
der er brug for det – kort sagt en
cirkustjener er en altmuligmand.

Orkester

Hold : 206

Hold : 211

kan du lægge dine kræfter i bladet
Hold : 207

Kan du spille på et instrument og
har lyst til at spille i cirkusorkesteret, så skal kan du melde dig her.
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I køkkenet kan du være med til at

der køres videokameraer, føres føl-

Cirkustjener

Hold øje med opslagstavlerne og vores hjemmeside.

Hold : 204

Hold : 209

Makeup artist

mikrofoner og meget mere.

I cirkus kan du vælge at arbejde med lige det
du har lyst til. Du kan blive artist, cirkustjener,
ekspedient i kiosken, tekniker, tæppetrækker,
musiker i orkesteret, videofotograf, journalist i
cirkusbladet ”Savmuld”, billetsælger, sliksælger,
køkkenpersonale og meget meget mere.

Kostume

Køkken/Service

kameraer. Under forestillingen skal
gespot, afvikles lyd og lys, ordnes

Det er gratis at overnatte på cirkuspladsen.

Hold : 208

Som ekspedient i kiosken er du

Lyd, Lys og Video

Cirkus Kanutski blev grundlagt i 1973 og kan
til sommer fejre vores 46 cirkussæson. Det gør
cirkus Kanutski til Danmarks ældste børnecirkus,
som er lavet af børn og unge.

Kiosk

Der skal tages mange billeder af

Cirkus tekniker

Cirkussæson nummer 46….

Hold : 203

Du behøver ikke at kunne noget,

dig i årets forestilling.

Cirkus Kanutski

Foto og PR

Savsmuld. Deadlines skal overholdes, interview skal laves, billeder
findes, bladet skal trykkes og uddeles til tiden. Der er tryk på og det er
rigtig sjovt.
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Skuespiller

Hold : 300
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Hold : 307

Når folk ankommer, skal de vises

Her skal du synge, danse og læse

med til, at sælge slik, popcorn,

på plads. Det gør alle vores par-

lidt op. Det er ikke noget særligt,

slush-ice og meget andet. Både

keringsvagter. Det gælder om at

så du skal ikke være nervøs. Det

under prøverne og under forestil-

holde overblik.

er kun så vi kan finde den bedst

lingerne.

Hold : 301

Kostume

Hold : 304

Blad

Hold : 308

Hver dag under musicalen udgiver

Der er mange omklædninger i en

vi et blad. Her står vigtige infor-

Vi garanterer 15% godt humør og

musical. Dem skal du hjælpe med.

mationer om musicalen, samt en

90% sjov. Kan du lide, at arbejde

Du skal også være med til at holde

masse løst og fast musicalsladder.

med teknik eller video? Så skal du

orden i omklædningsteltet.

Går du med en journalist i maven

Musical

melde dig som Tekniker. Vi sør-

Kom og vær med til årets musical. Gribskov ungdomsskole lavet musical hvert år.

kameraer. Under forestillingen skal

ger for opsætning af højttalere,
lamper, lys- og lydmixer samt video
der køres videokameraer, føres føl-

Her er der plads til alle også selv om du ikke vil/kan
synge eller danse.

Vi har ca. 10 forestillinger i løbet af de to uger op til
påske. Det er hårdt at lave musical, men super sjovt.

gespot, afvikles lyd og lys, ordnes

Som skuespiller skal du til en casting. Omkring november afholder vi casting, det er ikke en optagelse prøve,
men en prøve hvor vi kan se, hvilken rolle som passer
bedst til dig. Til audition skal du synge en sang, læse
lidt op og danse. Det er ikke noget særligt, så du skal
ikke være nervøs.

Vi har brug for jer alle, også selv om du ikke har lyst til
at stå på scenen. Der er brug for sminkører, teknikere,
påklædersker, sufflører, kioskfolk, parkeringsvagter, rekvisitører, scenefolk og mange flere. For at musicalen
kan blive er succes, er alle meget vigtige.

overnatninger med fokus på at

Du får en køreplan til den første prøve.

Parkering

Som ekspedient i kiosken er du

Musical Tekniker

Vi starter prøverne først i december. Vi øver hver
lørdag frem til ca. 2 uger før påske. I prøveperioden vil
der være 1 – 2 øve weekender. Der er mødepligt til alle
prøverne, så du skal sikre dig at du kan komme, inden
vi går i gang. Udover lørdagsprøverne kan der også
komme prøver på hverdage.

Hold : 303

Som skuespiller skal du til audition.

mulige rolle til dig.

Vi har blandt andet opført disse spændende musical:
Skatteøen (1992, 1995 og 2003), Nattergalen (1996),
Ronja Røverdatter (1997 og 2008), Atlantis (2000,
2006 og 2013) Faldne Engle (2001), Flyvende Øjne
(2002), Klokkeren fra Notre Dame (2004), Verden
Venter (2005), 1212 – Vejen til Jerusalem (2007),
Hair (2009), Blues Brothers (2010), Grease (2011),
The Commitments (2012), En historie om Kærlighed
(2014), Lucy in the sky (2015), Den eneste ene (2016),
Vi maler byen rød (2017)

Kiosk

mikrofoner og meget mere. Der
vil være to helt deciderede teknik
gøre alt klar til premieren.

Foto og PR

Hold : 302

Der skal tages mange billeder under prøverne og selve musicalen.
Vi laver plakater, skriver artikler
til aviserne og vores hjemmeside,
hvor der selvfølgelig også skal være

Makeup artist

og har lyst til at skrive hver dag, så
Hold : 305

Som makeup artist skal du hjælpe
skuespillerne med deres makeup.
Der skal laves sjove og alvorlige ansigter. De barske fyre skal have en
overhaling, næser der skal pudres

kan du lægge dine kræfter i bladet.
Deadlines skal overholdes, interview skal laves, billeder skal findes,
bladet skal trykkes og uddeles til
tiden - Der er tryk på og det er
rigtig sjovt.

og mange andre sjove opgaver.

Rekvisitør

Hold : 306

Der er masser af rekvisitter på et
teater. Dem skal du hjælpe med at
bygge, reparere på, og holde orden
i. Det er os som sørger for tingene
under musicalen. Der er travlt når
forestillingen kører.

billeder.

De vigtigste datoer
• Audition: 7. og 14. nov. 2017
• Øveweekend: 24.-25. feb. 2018
• Forestillinger: Uge 11+12 2018
Ændringer kan forekomme

Det hele foregår i Helsinge Ungdomscenter
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3D print & makerspace

Arkæologi

Airbrush

Babysitter

Billedskolen

Kom og vær med på dette nye hold.

Går du og drømmer om at finde
den store skat fra fortiden? Så har
du her mulighed for at lære nogle
gode fif.

Lav de fedeste paintjobs med
airbrush! Der findes rigtigt mange
flotte effekter man kan lave med
airbrush f. eks ild, stafferinger,
skudhuller, dødningehoveder,
drager, true fire flames m.m.

Vi har efterhånden uddannet en
hel del babysittere på Ungdomsskolen, og nu kan du blive en af
dem. Kunne du tænke dig at lære
at passe små børn, få nogle go’e fif
til, hvad du kan fortage dig med de
små pus. Lære lidt om omsorg, ansvarlighed og meget mere - ja, så
kan du melde dig her. Når du har
bestået babysitterkurset, vil du få
et diplom og indgå i vores ”Babysitter-team”, og du kan derved få
nogle jobs som babysitter.

Tegn, mal, design!

Du skal med på en lille rejse, ind
i den digitale verden, med 3D
design. I dag kan man i 3D, designe lige fra smykker, små dimser til
biler og stor fly.
Fly skal vi dog ikke designe, men vi
prøve en mindre ting. Vi skal følge
processen fra papir til figur på
computeren.
Du kommer til sidst til at stå med
din egen færdige 3D figur.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 1
Tidspunkt: Aftales nærmere
Underviser: Aftales nærmere
Holdtype: Sæsonhold

Vi skal arbejde sammen med en
arkæolog og deltage i en rigtig
udgravning.
Arkæologi er ikke kedeligt, se bare
hvordan det er gået for Lara Croft
og Indiana Jones.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 2
Tidspunkt: Forår
Underviser: Liv Appel
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold

Airbrushteknik kan bruges overalt, på mobiltelefonen, knallerten,
computeren - kun fantasien sætter
grænser.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 3
Tidspunkt: Forår
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold

Når babysitter kurset er afsluttet,
får du mulighed for at komme i
praktik i en børnehave to eftermiddage, hvis du har lyst.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 4
Tidspunkt: 30.sept. - 1. oktober
Underviser: Annette L. Lieberkind
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold
Karlsminde
Hold nr.: 5
Tidspunkt: 4. - 5. nov.
Underviser: Annette L. Lieberkind
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold
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Med Birgitte Ahlmann, som har
mange års erfaring, som underviser på Gribskov Billedskole.
Kom og mød andre, der ligesom
dig synes det er sjovt at udtrykke
sig visuelt.
Vi skal udforske forskellige teknikker og materialer indenfor tegning,
maleri, skulptur og design.

Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 6
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Birgitte Ahlmann
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 7
Tidspunkt: Onsdag kl. 19.00
Underviser: Birgitte Ahlmann
Holdtype: Sæsonhold

På holdet får du hjælp til at udvikle
ideer, og finde inspiration til dine
billeder.
Du bliver introduceret til nye og
anderledes materialer, og bliver
styrket i at finde dit eget udtryk.
Vi skal bl.a. lave tegninger i stort
format, tegne og male efter levende model, lave kunst-stopmotion
og designe fade i ler/papmache.
Det er et hold med plads til alle,
bare man har lysten til at være
med til nogle kreative timer.
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Bridge
Bridge er et kortspil, der udspringer fra Whist. Hvis du allerede kan
spille whist, får du næppe problemer med at spille med.
Er du Danmarks nye verdensmester? Vi opretter et bridgehold, hvis
der er nok, der melder sig.
Bridge er en kampsport, en fornøjelse, der udvikler hjernen og
kammeratskabet. Du bliver bedre
til matematik, du træner logisk
tænkning, mens du morer dig og
kæmper mod de andre på holdet.
Din makker bliver måske din bedste kammerat.
Pas på! Når du først er blevet bidt
af spillet, holder du aldrig op igen.
Du bliver medlem af et fællesskab
– millioner af bridgespillere verden
over.

Lærerne er erfarne undervisere og
gode bridgespillere, som brænder
for at spille.
Bridge er sjovt, fordi det kræver
strategisk tænkning og logik. Det
bliver aldrig kedeligt, og jo mere
du lærer, jo sjovere er det.
Held spiller ingen rolle, for alle får
de samme kort og dermed samme
forudsætninger.
Dygtige spillere er kun heldige, fordi de giver heldet en chance. Fordi
de aldrig giver op, men kæmper.
Det er det stof, Danmarks nye verdensmester i bridge er lavet af.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 8
Tidspunkt: kl. 19.00
Underviser: Bo Lütken
Holdtype: Sæsonhold

Cirkus Kanutski

Digital studie teknik

DJ hold

Drengerøvstur.

Se mere på side 14-15.

Et hold for nybegyndere til øvede
(kræver ingen forudsætninger)

Er du en som brænder for musik,
og ønsker at blive DJ ?

Er du til en actionfyldt weekend, så
skynd dig at melde dig til her.

På holdet får du en basisviden om,
hvordan man laver en god grundlyd på en indspilning. Vi anvender
nyeste teknologi til, at vise hvordan man indspiller i et digitalt
studie.

Måske er du allerede DJ, som ønsker at videreudvikle din kunnen –
eller nybegynder, som endnu ikke
har erfaring med branchen overhovedet. Ligegyldigt hvad, så har vi
noget, som passer til dig.

Vi indtager det svenske i et par
dage og den bedste destination for
en rigtig drengetur er selvfølgelig
Halmstad Altivitetscenter, som
bl.a. kan tilbyde ”Laserdome” og
”Prison Island”.

Vi vil lære grundbegreberne om at
indspille, mixe, lægge effekter på
og til sidst mastere til et færdigt
produkt. Vi går desuden i dybden
med mikrofonopstillinger, kabelføring, mikrofontyper og karakteristikker. Når alt er sat op til
indspilning, vil det meste herefter
foregå på computer i ProTools,
hvor musikken optages, mixes og
masteres. Hvis lysten og tiden
er der, vil vi optage sangene fra
musicalen, som vi i fællesskab skal
mixe, så vi til sidst kan have et færdigt produkt i form af ét eller flere
numre som er optaget fra bunden.

Vi vil bruge primært nyt digitalt udstyr, som HUC stiller til rådighed,
men hvis du selv har noget udstyr
kan du medbringe det, hvis du har
lyst til det.

Ud over action og eventyr byder
turen også på mandehørm og hygge, samt masser af mad.

Cirkus foregår fra torsdag d. 27.7
til søndag d. 6.8.17 det er 1 ½ uge
af sommerferien.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 200 - 211

Dansk & Dansk som andet sprog
Har du lidt svært ved at læse og
skrive dansk og det ind imellem
giver dig udfordringer i det daglige
og skolen, er dette hold helt sikker
noget for dig.
Vi vil bl.a. fokuserer på ordforråd,
sprog og sprogbrug, og selvfølgelig
også andre faglige ønsker.
Vi arbejder på flere niveauer og
udnytter danskfagets mange muligheder og områder. Vores dansklærer er også andetsprogslærer.
På små hyggelige hold vil du kunne
nå meget langt.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 9
Tidspunkt: Onsdag kl. 19.00
Underviser: Aftales nærmere
Holdtype: Sæsonhold
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Gribskov Ungdomskole
Hold nr.: 10
Tidspunkt: Lørdag 9.00-12:30
Underviser: Alexander O. Møller
Holdtype: Halvårshold: Forår

Du vil lære de grundlæggende teknikker og lær om timing, mix, flow
og ikke mindst musikvalg.
Vores DJ Hold indeholder:
Gennemgang af udstyr og begreber og Controllere - Gennemgang
af programmer fx. Traktor, Rekordbox, Serato Dj - Cue-punkter
og Beatmatching/Beatmixin og
rådgivning til hvad man skal lægge
vægt på, i forhold til hvad slags DJ
man gerne vil være.

Meld dig til her og få den fedeste oplevelse sammen med dine
venner.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 12
Tidspunkt: 29. sept. - 1. okt.
Underviser: Ronnie Petersen & Thomas Lykke
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold

Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 11
Tidspunkt: Når der er elever nok
Underviser: Marcin Browarczyk
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold
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E-Sport

Eget designsyet tøj

Elektronik

Engelsk

Eksamenshjælp

eSport er mere en bare at ”spille
computer”.

Kunne du tænke dig at lære at sy
dit eget tøj, så er holdet noget for
dig.

Et hold for begyndere til øvede.

Vi skal skabe et sjovt hold, hvor vi
igennem en masse forskellige ting,
får brugt vores engelsk, og lært noget mere. Vi skal lave mad, bage,
synge, se teater og film.

Er du en af de heldige, som skal til
eksamen.

Det handler om fælleskab, strategi, kommunikation og ikke mindst
have de sjovt. Vi vil lave noget
undervisning, samt fælles aktivitet og selvfølgelig spille en masse
computer.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 13
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Marc Korsgaard
Holdtype: Sæsonhold

Her lærer du processen fra ide til
det færdige produkt.
Du behøver ikke at kunne sy på
forhånd. Det er jo det du skal lære.
Vi slutter sæsonen af med at vise
vores tøj.
Måske som modeshow eller hvad i
finder på.
Glæder mig til at møde dig.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 14
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Fie Top
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 15
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00
Underviser: Aftales nærmere
Holdtype: Sæsonhold
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På holdet elektronik, vil du få en
basisviden omkring de elektroniske komponenter som modstande,
kondensatorer, spoler, transistorer
og dioder.
Elektronik holdet beskæftiger sig
både med analog og digital elektronik. I løbet af året vil du prøve
at bygge elektriske kredsløb, lodde
og programmere simple digitale
microcontrollere, ARDUINO.
Vi vil arbejde med små projekter
og du kan være med til, at bestemme hvad vi skal lave.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 16
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00
Underviser: Alexander O. Møller
Holdtype: Sæsonhold

YOU NAME IT ! ! !
Når holdet slutter, kan du deltage på en FRIVILLIG tur til London
fra søndag d. 25/5-18 - onsdag d.
28/5-18, hvor du kan teste dine
færdigheder. Ungdomsskolen
giver tilskud til turen, men du skal
forvente en egenbetaling på 1000,kr. til selve rejsen og 1200,- kr. til
entre, mad og transport.
Derudover skal du beregne lommepenge.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 17
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00
Underviser: Tessa Thorbjørnsen
Holdtype: Sæsonhold

Vi tilbyder hold i eksamenshjælp,
hvor der er mulighed for at repetere de forskellige fag.
Hvis du ikke er helt sikker på alle
fagene, kan du få hjælp her på
Ungdomsskolen.
Gribskov Ungdomsskole
Dansk
Hold nr.: 19
Tidspunkt: Forår
Holdtype: Halvårshold
Gribskov Ungdomsskole
Matematik
Hold nr.: 20
Tidspunkt: Forår
Holdtype: Halvårshold

Gribskov Ungdomsskole
Fysik
Hold nr.: 21
Tidspunkt: Forår
Underviser:
Karsten Kardos & Winnie B. Tangaa
Holdtype: Halvårshold
Gribskov Ungdomsskole
Tysk
Hold nr.: 22
Tidspunkt: Forår
Holdtype: Halvårshold
Gribskov Ungdomsskole
Engelsk
Hold nr.: 23
Tidspunkt: Forår
Holdtype: Halvårshold

Karlsminde
Hold nr.: 18
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00
Underviser: Mikael Husted
Holdtype: Sæsonhold
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Filmvæksthuset
Professionel filmproduktion i
Filmbyen
Har du lyst til at producere film
med andre filmfreaks og med
professionelle filmfolk som undervisere, så er Filmvæksthuset noget
for dig.
På Filmvæksthuset får du mulighed for at afprøve mange forskellige funktioner på en filmproduktion fx fotograf eller instruktion,
og du producerer, sammen med
dit hold og professionelle filmfolk
flere små produktioner og en hovedproduktion.
Året afsluttes med premiere på
hovedproduktionerne i Imperial
med 1002 inviterede gæster.
Filmvæksthuset er for dig, som virkelig har lyst til at bruge meget af
din fritid på at lave film. Det er ikke
nødvendigt, at du har prøvet at
lave film før, men højt engagement
og interesse er vigtigt. Vi forventer, at du kommer hver gang, da
filmproduktion er teamwork, hvor
alle er vigtige. Til gengæld stiller vi
op med professionelle faciliteter,
udstyr og filmfolk!
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Vi har to hold som begge starter
med en bootcamp lørdag den 23.
september kl. 10.00 – 16.00. Ugen
efter starter undervisningen, som
hver gang er kl. 17.00 – 19.30. Filmvæksthuset er en gang om ugen
(undtagen i skoleferier) helt hen til
maj måned med.
Roden 1
Tirsdage, første gang den 26. september
Roden 2
Onsdage, første gang den 27.
september
Du kan begynde på Filmvæksthuset, hvis du er fyldt 14 år inden 1.
august 2017. Du kan gå i op til tre
år på Filmvæksthuset, men tilmeldingen gælder kun det første år.
Vi holder informationsmøder og
samtaler mandag den 11. september og tirsdag den 12. september
kl. 17.00 på Station Next, Fægtesalsvej 7, 2650 Hvidovre.
Tilmelding til informationsmødet
Spørgsmål til: Trine Stilborg på
mail@station-next.dk.
Læs mere og se nogle af produktionerne: http://station-next.dk/
filmvaeksthus/gaa-til-film

Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 24
Tilmelding til Trine Stilborg på
mail@station-next.dk.

Fitness
Kom er vær med til et sjovt fitness
dansehold.
Tag din veninde med, få gang i
kroppen og sved på panden til
både latinamerikanske og populære melodier.
Vi garanterer for motion til både
krop og smilebånd!
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 25
Tidspunkt: Lørdag kl. 10.00-11.00
Underviser:
Anne-Dorthe Olsson, Marianne Springborg
Holdtype: Sæsonhold

Fransk

Flot makeup - Sjove negle

Friluftscamp 2018

Kom ud og vær med til fransk i
ægte fransk caféstemning.

En dejlig hud og flotte negle kommer ikke af sig selv. På denne
weekend, skal vi have tjek på vores
hud, og lære at rense og pleje samt
at ligge korrektur makeup.

Friluftscamp er en uge i sommerferien fyldt med oplevelser, læring
om naturen, fysisk aktivitet, sjov
og udfordringer i fællesskab med
andre jævnaldrende. Campen
afholdes i første uge af skolernes
sommerferie, hver dag kl. 9 - 15,
og er for dig, der er 10 - 14 år. Vi
mødes forskellige steder i kommunen, som passer til de aktiviteter vi
skal lave.

Her kan du lære fransk til turist
brug, eller få lidt hjælp til de franske lektier.
Læs om og arbejd med en bestemt
egn i Frankrig, lave lette franske
specialiteter og se franske film.
Når holdet slutter, kan du deltage
på en FRIVILLIG tur til Paris fra søndag d. 25/3-18 - onsdag d. 28/3-18,
hvor du kan teste dine færdigheder. Ungdomsskolen giver tilskud
til turen, men du skal forvente en
egenbetaling på 1000,- kr. til selve
rejsen og 1200,- kr. til entre, mad
og transport.
Derud over kommer der lommepenge.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 26
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00
Underviser: Dorte Larsen
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 27
Tidspunkt: Onsdag kl. 19.00
Underviser: Dorte Larsen
Holdtype: Sæsonhold

Her lærer du og tegne din næse
mindre eller dine kindben større
osv. Derud over vil du blive oplært i
farve vipper og bryn plus retning og
optegning!
Neglene skal selvfølgelig også have
en omgang – måske har du ikke
selv lange negle, men det er der jo
råd for, med kunstige. Lær at lave
kunst på neglene, lige hvad du kunne tænke dig.
Kom ud og bliv god til at pleje dig
selv, og gå hjem som et nyt menneske.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 28
Tidspunkt: 7. - 8. okt.
Underviser: Nickie M. L. Jensen
Pris: 75,Holdtype: Weekend
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 29
Tidspunkt: 13. - 14. jan.
Underviser: Nickie M. L. Jensen
Pris: 75,Holdtype: Weekend

Friluftscampen afholdes af Grejbanken, Gribskov Kommune. Kvalificerede instruktører står for at
gennemføre ugens program på en
hensigtsmæssig og sikker måde.
Vi forventer at du deltager hele
ugen - At du er med til at løse de
udfordringer og opgaver, der måtte
komme, så alle får en god oplevelse
og at du har lyst til at være en del
af fællesskabet.
Aktiviteter: Træklatring, snorkling,
O-løb, fæld et træ, kajaksejlads,
kanosejlads.
Tilmelding: thlin@gribskov.dk/
72496362
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr. : 30
Tidspunkt: Uge 27 - 3.-7. juli - kl. 9.00 - 15.00
Underviser: Thomas Lindum
Pris: 600,- kr.
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Færdselsrelateret førstehjælp

Girlpower

Guitar

Hiking (vandretur)

Jagttegn

Julehygge

Skal du have kørekort til traktor,
bil eller motorcykel skal du også
have et kursus, i færdselsrelateret
førstehjælp.

En weekend kun for piger, hvor vi
skal hygge som kun piger kan det
bedst.

Hold undervisning

Vi tager på vandretur i en af Danmarks største vildmarker, Gribskov.

Jagt er en spændende fritidsinteresse, som kun må udøves af alle
over 16 år, med jagttegn.

Er der noget bedre end at julehygge?

Vi står af toget midt ude i skoven,
og vandrer afsted med vores udstyr på ryggen til vi finder en god
lejrplads.

Undervisningen består af både
teori, jagtloven, våbenbetjening,
vildtkending, og praktik skydebane, afstandsbedømmelse m.m.

Du bærer selv mad, vand og dit
eget udstyr. Skaf gerne selv vandresko/støvler, rygsæk og sovegrej; ellers kan du låne af Grejbanken.

Undervisningen slutter af med en
teori og praktik prøve. En del af
praktikken finder sted i weekenden til foråret. Du kan begynde
på jagttegn når du være fyldt 15,
men får det først når du er 16 år.
Bøger og øve dage på skydebanen
koster 700,- kr. Prøvegebyr betales til skov- og naturstyrelsen ved
prøvetilmelding. Der er naturligvis
mødepligt på holdet.

Det kan du også få her hos os. Vi
har løbende hold og du vil blive
tilbudt en plads, på næste førstehjælp hold.
(Til knallert, er du automatisk
meldt til, når du melder dig på
knallertholdet)
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 31
Tidspunkt: Løbende hold
Underviser: Timo Jattu

Turen går til Sverige, hvor der er
god mulighed for shopping og
sightseeing. Vi skal hygge med en
masse gode film, snak om drenge,
makeup, tøj og meget andet.
Max 32 deltagere.
KUN FOR PIGER
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 32
Tidspunkt: 10. - 12. nov.
Underviser: Louise B. Frommelt
Pris: 300,- kr.
Holdtype: Weekendhold

Drømmer du om at lære at spille
på guitar.
Så har du mulighed for at lære det
på ungdomsskolen. På dette hold,
vil du lærer at spille til husbehov.
Du vil lære nogle simple greb, og
hvem ved. Du vil måske ende som
prof. guitarist.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 33
Tidspunkt: Onsdag kl. 19.00
Underviser: Ádám Csaba Stanczel
Holdtype: Sæsonhold

Lørdag vandrer vi videre, indtil vi
kan stå på toget og komme hjem.
Nærmere info følger.
Fredag kl. 16 - lørdag kl. 16
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 34
Tidspunkt: 8-9. sept.
Underviser: Thomas Lindum
Holdtype: Weekendhold

Helsinge Ungdomscenter

Vi skal lave julekort, pynte på
æsker og evt. bakker, sy små
juleting og klippe klistre- Kort sagt
vi skal rigtig julehygge og selvfølge
høre julemusik.
Vi skal også lave konfekt, spise æbleskiver og risengrød – selvfølgelig
med mandelgave!!
Med dig og lad os rigtig julehygge
sammen.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr. : 37
Tidspunkt: 25. - 26. nov
Underviser: Louise Frommelt
Pris: 75,- kr.
Holdtype: Weekendhold

Hold nr.: 35
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Ivan Møller/Jacob Bendtsen
Pris: 700,Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 36
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00
Underviser: Ivan Møller/Jacob Bendtsen
Pris: 700,Holdtype: Sæsonhold
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Junior Brandbekæmper
I samarbejde med Frederiksborg
Brand og Redning.
”Har du også altid drømt om at
blive brandbekæmper? Som Junior
Brandbekæmper, får du masser
af praktisk erfaring med brandslukning, samt redning og bliver en
del af et rigtig godt sammenhold.
I brandvæsenet er det nemlig
vigtigt, at du kan arbejde i teams
og træffe selvstændige beslutninger - hvilket vi selvfølgelig hjælper
dig med!
For at være med, gælder det bare,
at du har lysten til at prøve - til
gengæld er det ligegyldigt om du
er pige eller dreng, høj eller lav,
god til matematik eller dansk eller
noget helt andet!
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Som Junior Brandbekæmper får
du indsigt i rigtig mange af de ting,
som de virkelige brandfolk laver,
når de er på udrykning og hjælper
folk i nød, og dine lærere er derfor
også uddannede brandfolk.”
Maks. deltagerantal: 12
Du kommer til at prøve brandslukning, førstehjælp, forebyggelse
af ulykker og meget mere...
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 38
Tidspunkt: Underviser: Frederiksborg Brand & Redning
Holdtype: Løbende hold

Kanotur til Sverige

Kinesisk

Knallertkøreskole

Vi skal til Sveriges sydligste vildmark, og til en af de største søsystemer i Sydsverige. Vi vil padle i
mennesketomme områder og slå
lejr på øde øer. Vandet vi sejler i er
så rent at vi kan drikke af det.

Med Hanne Jakobsen, som har
flere års erfaring, med kinesisk på
Gribskov Gymnasium.

Fylder DU snart 15 år? - Så skal du
læse dette.

Vi skal sammen sørge for at pakke
og padle kanoen, slå lejr, lave mad
og vaske op. Vi er sammen ansvarlige for den gode stemning; vejret
kan være solrigt, stille og varmt,
men det kan også være blæsende
regnfuldt og koldt, så alle kan blive
udfordret.
Sammen vil vi få flyttet grænserne
for hvad vi kan klare og udholde,
så alle skal være indstillet på at
yde en ekstra indsats for fællesskabet.

Kinesisk er verdens mest talte
sprog og nu er det også kommet til
Gribskov!
Faktisk er kinesisk ikke ret svært
og med kinesisk på skemaet, skal
du både lære om det kinesiske
sprog og kultur. Du vil lære nogle
nyttige kinesiske fraser og skrive
skrifttegn. Vi skal lære om kinesisk
kultur lige fra kinesiske stjernetegn
til kinesiske popstjerner. Vi skal
lave kinesisk mad og prøve kræfter
med spisepinde.

Vi tager afsted tidligt fredag eftermiddag og kommer hjem søndag
eftermiddag.

Kinesisk er også et gymnasie-fag
og vi får besøg af nogle studenter,
der allerede har været i Kina og
prøve deres kinesiskkundskaber
af. Kina har så meget at byde på,
så kom og vær med!

Gribskov Ungdomsskole

Gribskov Ungdomsskole

Hold nr.: 39
Tidspunkt:
Fredag d. 25.5 kl. 16 – Søndag d. 27.5 kl. 17
Underviser: Thomas Lindum
Holdtype: Weekendhold
Pris: 75,-

Hold nr. : 40
Tidspunkt: Aftales nærmere
Underviser: Hanne Jakobsen
Holdtype: Sæsonhold

Det er lovpligtigt, at have knallert
kørekort i Danmark.
Du kan tage dit knallertkørekort
på Gribskov Ungdomsskole. Det
koster kr. 460,- pr. 1/1-16, incl. det
lovpligtige førstehjælpskursus,
som er en del af undervisningsforløbet
Du kan starte på holdet, et halvt år
før du fylder 15 år. Det er en rigtig
god idé, at melde sig, så hurtigt
som muligt. Vi skriver til dig, når
vi starter det hold op, som du kan
deltage på.
Man skal gennemgå et kursusforløb på 30 timer, fordelt på teori og
praktisk kørsel. Desuden skal man
gennemgå et færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer, dette

kursus er lagt ind i undervisningsplanen, som vil blive sendt til dig
ca. 14 dage før kurset starter.
Forløbet slutter med en praktisk
køreprøve. Inden du kommer til
den, skal du bestået teoriprøven
og bestå i førstehjælpskurset.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 41
Tidspunkt: Løbende hold
Underviser: Lasse Røssell
Pris: 460,Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 42
Tidspunkt: Løbende hold
Underviser: Jesper Holst & Ole Jensen
Pris: 460,Holdtype: Sæsonhold
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Bliv super kok

Konditor

Lav din egen app (iOS)

Lys og Lyd

Matematik for alle

Elsker du at lave mad eller kunne
du tænke dig at lære det?

Elsker du at bage lækre kager, eller
kunne du tænke dig at lære det?

Et hold for nybegyndere til øvede
(kræver ingen forudsætninger)

Introduktion til event teknik.

Matematik er faktisk et rigtigt sjovt
og spændende fag!

Vi skal prøve lidt at hvert. Spændende udenlandske Kulinariske
retter, samt lidt mere, almindelige
danske og lune retter.

Så tilbyder ungdomsskolen,
muligheden for at lære hvordan
man bager de smukkeste kager,
lækreste brød og dejligste desserter.

På holdet vil vi lære hvordan man
programmerer små apps til iPhone, iPod og iPad.

Kager, brød og lækre desserter
skal vi selvfølgelig også prøve
kræfter med.
Så kom og vær med, til hygge med
nye og gamle venner.
OBS! Du skal selv sørge for transporten.
Holdet er i samarbejde med lokale
restauranter.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 43
Tidspunkt: Tirsdag lige uger 17.00-20.00
Underviser: Aftales nærmere
Karlsminde
Hold nr.: 44
Tidspunkt: Onsdag lige uger 17.00-20.00
Underviser: Aftales nærmere
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Du kan blandt andet prøve kræfter
med franske macarons til vennerne, kagehuse til jul og kransekage til nytår.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 45
Tidspunkt: Tirsdag ulige uger 19.00
Underviser: Erik Schwærter
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 46
Tidspunkt: Onsdag i ulige uger 19.00
Underviser: Kamilla Lieberkind
Holdtype: Sæsonhold

Vi kommer til at programmere
flere forskellige apps fra bunden
med alt hvad der hører til. Når vi
er færdige kan du selv videreudvikle dine egne apps hjemme.
Kurset er meget praktisk, hvor vi
gennemgår et eksempel sammen
og bagefter laves nogle små øvelser, hvor man selv sidder og koder.
Derved bliver du bedre for hver
gang og forstår bedre programmeringssproget, SWIFT.
Programmering vil foregå på Mac
i Apple’s eget udviklingsprogram
Xcode samt på iPads.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 47
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Alexander O. Møller
Holdtype: Sæsonhold

Hvis du vil lære hvordan man programmerer lys, regulerer lyd, kende til forskellige typer af forskelligt
udstyr skal du melde dig her.
Vi vil lære det mest grundlæggende, så du kan bruge det til bl.a. at
lave lys eller lyd til små koncerter,
teater eller andre arrangementer.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 48
Tidspunkt: Lørdag kl. 13.00-17.00
Underviser: Alexander O. Møller
Holdtype: Efterår

Hvis du er uenig, er det måske
fordi, du synes det er for svært,
eller fordi undervisningen i skolen
virker kedelig. På matematikholdet i ungdomsskolen vil vi regne
på sjove opgaver, diskutere den
vidunderlige matematik og lære en
masse nyt!
Det er både for dig, der elsker tal
og gerne vil lære endnu mere, og
for dig der ikke elsker tallene så
meget (endnu), men meget gerne
vil kunne forstå, hvad din lærer
egentlig snakker om i skolen.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 49
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Karsten Kardos
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 50
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00
Underviser: Karsten Kardos
Holdtype: Sæsonhold
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Motocross
Har du lyst til at køre stærkt, vildt
og sjovt – så er motocross noget for dig. Vi har baner bag ved
genbrugsstationen i Højelt. Vi betragter cross som en seriøs sport
og stiller derfor store sikkerhedsmæssige krav. Vi stiller maskiner
og sikkerhedsudstyr til rådighed,
så du får mulighed for at dyrke en
spændende sport.
Du lærer også at reparere maskinerne. De udsættes for en stor belastning, så derfor er en del af din
tid optaget med at splitte, skrue og
samle.
Vi deltager i stævner over hele
landet, og i DM. Du er velkommen
til at komme og besøge os, før du
melder dig.
Det koster 2.500,- kr. i kontingent
for en sæson. Derudover skal du
forvente en mer’ udgift på 500
- 1000,- kr. på benzin, olie og sliddele. Sæsonen løber fra 1.4 -30.9.
Nogle gange starter vi lidt før, og
slutter list senere.
Hvis man er hel grøn, så er slidtagen ikke så stor på crossmaskinen
og derved er udgiften ikke så stor
og jo bedre man bliver så stiger
udgiften selvfølgelig.

Hvis du deltager i løb og stævner,
vil der være yderligere brugerbetaling på ca. 300 kr. som skal dække
løbsgebyrer, og kørsel, mm
OBS! Du skal selv sørge for transport til Højelt.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 51 -Jeg er ny på banen
Tidspunkt:
Mandag og onsdag kl. 18.00-21.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Underviser: Benny Nielsen
Pris: 2.500,- kr
Holdtype: Sæsonhold - 1. apr. - 30. sept.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 52 - Jeg har kørt før
Tidspunkt:
Mandag og onsdag kl. 18.00-21.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Underviser: Benny Nielsen
Pris: 2.500,- kr
Holdtype: Sæsonhold - 1. apr. - 30. sept.

Musikproduktion

Motorsport og Mekanik

Et hold hvor alle kan være med.

Kom og lær’ at reparere din egen
knallert eller ungdomsskolens,
sammen med Torben.

Der vil på dette hold blive produceret moderne musik på pc, alt lige
fra pop til dubstep. På dette hold
arbejdes der med den kreative
proces fra idé til et færdigt produkt.
Vi vil lære hvordan man laver beats på computeren, hvordan man
laver en simpel indspilning af vokal
og et instru-ment, samt hvordan vi
mixer. Der vil hovedsageligt blive
brugt ProTools, men med tiden
kan det være vi arbejder med flere
programmer.
Holdet starter med lidt musisk
grundlære, hvorefter vi bevæger
os imod selve producer delen. Så
hvis du kunne tænke dig at blive
lidt klogere på musikproduktion,
skal du melde dig til dette hold.
Karlsminde
Hold nr.: 53
Tidspunkt: Mandag kl 19.00
Underviser: Marcin Browarczyk
Holdtype: Sæsonhold

I værkstedet, kan du få en teoretisk gennemgang, af de 2 takt og 4
takt motor, af gearkassen og hvad
der ellers er behov for. Hvis du har
en crosser der ikke rigtig vil kører,
får vi også tid til at kigge på den.
Du vil også lærer hvordan en motor er bygget op, og lidt om hvordan, du får den til at køre bedre
– men ikke hurtigere.
Du vil du få kendskab til motorcykle- og gokartsport, der vil være
filmaftener med div. motorsport.
Vi skal ud og køre gokart, der vil

også blive udflugt til Herning hallerne, hvor der køres supercross.
Når foråret nærmer sig, tager vi til
Slangerup og ser super speedway.
Der vil også være udflugt til en
crossbane, hvor du selv køre kan
komme ud og køre på en motocrosscykel.
HUSK, at motorsport og mekanik,
både er for piger og drenge og du
behøver ikke selv, at have knallert,
for at deltage på holdet.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 54
Tidspunkt: Torsdag kl 19.
Underviser: Torben Jensen
Holdtype: Sæsonhold

Musical
Hvert år laver vi musical i HUC og
du har chancen for at være med.
Læs mere om musicalen forrest i
programmet.
I løbet af efteråret holder vi casting, så vi kan fordele rollerne.
Før jul samles vi og gennemgår
stykket og rollerne uddeles. I
januar går det for alvor løs med
prøver hver lørdag kl. 14.00 (12.00)
– 17.00 (18.00) + ekstraprøver efter
behov. Der vil også være en øve
weekend før premieren. Der er
mødepligt til alle prøver og forestillinger.
Vi opfører 6 forestillinger i uge
11 og 12
- Audition: 7 og 14 nov. 2017
- Øve weekend: 24-25 feb. 2018
- Forestillinger: Uge 11 + 12 – 2018
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: Se side 17.
Tidspunkt: December – Marts 2018

Du kan tilmelde dig allerede fra
6. klasse.
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Riverrafting

RoboLab - PC og robotter

Rygestop

Selvforsvar

Er du til gys og spænding, så prøv
White Water Rafting i en vildt
strømmende elv i Sverige. Iklædt
våddragt skal du manøvrere din
gummibåd gennem svenske
fosser. Det er hårdt men sjovt, og
du skal være forberedt på et sug i
maven...

LEGO mindstorms robocup

Flere og flere kvitter smøgerne og
lever et sundere liv. Efterhånden
er der rygeforbud alle steder, og
rygere er også ved at være en
uddød race. Det kan være svært at
holde op, men det kan godt lade
sig gøre, og især hvis man er flere
om det.

Selvforsvar er et system opbygget
af jiu-jitsu og judoteknikker og
tilpasset dansk lovgivning. Her bliver din kondition, koordination og
styrke forbedret. Du lærer at forsvare dig selv, overfor en angriber
og du lærer om dine rettigheder.

Der vil være en forældre- og orienteringsdag forinden turen.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 55
Tidspunkt: Aftales nærmere
Underviser: Carsten Thomassen
Pris: 400,- kr.
Holdtype: Weekendhold

Vi skal gennem to weekender lave
og programmere robotter med
LEGO mindstorms.
Første weekend bliver grundlæggende opbygning af robotter og
koder, hvor den anden weekend
bliver mere målrettet mod selvkørende robotter.
Du får en forståelse af, hvordan
robotter virker og tænker, og
desuden prøver at skabe noget
kunstigt intelligens. Vi bygger alt
fra selvkørende robotter som kan
gennemføre forhindringsbaner af
forskellig art til små maskiner der
kan gøre hverdagen lettere. Det er
kun fantasien der sætter grænser.
Går du med en lille Georg Gearløs i
maven så kom ud og vær med.
Helsinge Ungdomcenter
Hold nr.: 56
Tidspunkt: 7. - 8. okt. og 4. - 5. nov.
Underviser: Alexander O. Møller
Pris: 75,- kr.
Holdtype: weekendhold
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Ved hjælp af uddannet rygestop
instruktør, lægger vi smøgerne på
hylden, og flyder med på ”ikke-ryger” bølgen.
Du får ikke brev hjem. Det er kun
dig der ved hvornår du skal starte.

Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 57
Tidspunkt: Efter behov
Karlsminde

Blå mærker er garanteret, men til
gengæld lærer du armlåse, kast og
hvor du skal ramme, for at få den
største effekt.
Gribskov Ungdomsskole bruger
certificerede instruktører fra Selvforsvarsmærket, og det eneste du
skal bruge for at komme i gang er
et joggingsæt.

For drenge
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr. :59
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00
Underviser: Danick A. Wiberg
Holdtype: Sæsonhold

For piger
Karlsminde
Hold nr.: 60
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00
Underviser: Danick A. Wiberg
Holdtype: Sæsonhold

Skitur til Vallåsen
Vi ta’r på en fantastisk skitur til
Vallåsen, hvor der findes den herligste pulversne.
Du vil opleve en weekend på et
alpint anlæg, der er snesikkert.
Om du er øvet eller begynder betyder ikke noget, vi finder ud af det.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 61
Tidspunkt: 2. - 4. feb.
Underviser:
Merete Søndergaard og Alexander O. Møller
Pris: 1.000,- kr.
Holdtype: Weekendhold

Til sidst i sæsonen vil der være
mulighed for at gå til graduering i
Bronze (begynder) og Sølv (øvede).

Hold nr.: 58
Tidspunkt: Efter behov
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Slikfabrikken

Sommerlejr

Spansk

Teaterhold

Teaterhold - Julemusical

Traktorkørekort

Smag, farve og dufte. Sødt og
lækkert. Har du en drøm om at
fremstille dit eget slik?

Når man på en sommerlejr
vågner op og ser.
Solen den skinner ja,
og fuglene de ler.
Bli’r man glad fordi at man er ung og
lidt skør.
Og ønsker kun at sætte
på livet kulør.

Hasta Luego ! ! !		

”Julemusical” holdet er et fortsætter hold til det etablerede ”Teaterhold”.

Du kan tage traktorkørekort i Ungdomsskole. Du kan godt begynde
på traktorkørekortet, før du fylder
16. Du kan først gå til teoriprøve
et halv år før du er 16 år og den
praktiske del den da du fylder 16.
Et traktorkørekort giver dig lov til
at køre traktor på vejene.

Vi holder hvert år sommerferie i
Sverige, hvor vi slår luksuslejr i en
uge, i de svenske skove

Når holdet slutter, kan du deltage
på en FRIVILLIG tur til Madrid fra
søndag d. 25/3-18 – onsdag d.
28/3-18, hvor du kan teste dine
færdigheder. Ungdomsskolen
giver tilskud til turen, men du skal
forvente en egenbetaling på 1000,kr. til selve rejsen og 1200,- kr. til
entre, mad og transport. Derud
over kommer der lommepenge.

På Teaterholdet får du muligheden
for at arbejde med dig selv og dine
holdkammerater, i dybde gående
øvelser inden for scenekunst. Gennem improvisation og generelle
teaterøvelser, får du muligheden
for at udforske, hvordan scenekunst kan gavne dig. Du kommer
i undervisningsforløbet til at stifte
bekendtskab med professionelle
måder og tilgange til skuespil,
som du kan bruge både på scenen
såvel som i det private. Det ER og
SKAL være sjovt at lave teater og
du kan ikke gøre noget forkert!

Så er chancen her. Du får
mulighed for at lave almindelige
bolcher med forskellig smag og
fyld. Ud over bolchekogning får du
mulighed for at fremstille vingummi, lakrids, skumfiduser og meget
mere.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 62
Tidspunkt: 18. - 19. nov.
Underviser: Tina Skov
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold
Karlsminde
Hold nr.: 63
Tidspunkt: 27. - 28. jan.
Underviser: Tina Skov
Pris: 75,Holdtype: Weekendhold

Sommerlejr er masser af sang,
hygge, fiskeri, bål og meget meget
mere.
Kan du lide at være i naturen,
klatre, river rafte, sejle i kano eller
bare bade og nyde solen, er dette
ferien lige for dig. Der er masser
af aktiviteter hver dag, hvor du
og dine venner er med til at gøre
årets sommerlejr til noget helt
specielt.
Hvis det lyder som noget for dig,
så meld dig allerede nu.
Informationsmøde medio juni.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 64
Tidspunkt: 2. juni – 9. juli
Underviser: Søren Møller m. fl.
Pris: 1.000,- kr.
Holdtype: Ugehold
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Spanien er andet end Mallorca og
grisefester …
Spanien er spændende mad – god
musik – livlige mennesker
Spanien er lige til at gå til, og vi
skal muntre os på spansk manér.

Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 65
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Mikael Husted
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 66
Tidspunkt: Onsdag kl. 19.00
Underviser: Mikael Husted
Holdtype: Sæsonhold

Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 67
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Thomas Lykke
Holdtype: Sæsonhold

Du kan tilmelde dig dette under
forudsætning af, at du tidligere har
gået på ”Teaterholdet” og modtaget undervisning i scenekunst på
Gribskov Ungdomsskole.
Så kunne du tænke dig at prøve
kræfter med din indre skuespiller
kan du finde fanen ”Teaterhold” og
tilmelde dig holdet. Inde på holdet
kan du læse mere om undervisningen og undervisnings dagene. Vil
du bare gerne på scenen og give
den gas som sanger, danser eller
skuespiller, kan du finde fanen
”Musical, skuespiller” og tilmelde
dig Gribskov Ungdomsskoles store
musical.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 68
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Thomas Lykke
Holdtype: Sæsonhold

Teoridelen omfatter: Færdselsregler, sikkerhedsbestemmelser,
teknisk gennemgang af traktoren
samt 8 timers lovpligtigt færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Det koster 1600,- kr. derudover
skal du betale: lægeattest, stempelafgift, prøvegebyr samt pasbilled.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr.: 69
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00
Underviser: Jens Peter Bundgaard
Pris: 1.600,Holdtype: Sæsonhold
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Træklatrecamp

Tysk

Web design

De fleste har nok prøvet at klatre i
træer…

Gennem sjove aktiviteter som lege,
film, musik mm. Bliver du bedre
til at tale, så du kan klare dig som
turist i Tyskland. Du kan få hjælp
til lektierne, hvis noget driller...
durch für...

Kunne du tænke dig at lave din
egen hjemmeside? Der findes
mange måder at gøre det på. Vi
arbejder med CMS systemer f.eks
Joomla og Wordpress, men også
alm. HTML, CSS, PHP og JavaScript.

Her skal vi bare lidt højere op og
lidt længere ud. Vi skal klatre med
reb og seler, til tops og på langs; I
vil lære forskellige klatreteknikker,
knob og udstyr, og komme til at
sikre hinanden.
Vi kombinerer klatring og friluftsliv,
og skal overnatte i telt eller bivuak
i skoven, og sammen lave mad
over bål; og hvem ved… måske en
tur op i træet med pandelampe.

Vi skal se lidt på kulturen, og
hvordan man lever – deres musik
og meget mere – måske har du et
emne, du har lyst til vi kigger på?

Gribskov Ungdomsskole

Når holdet slutter, kan du deltage på en FRIVILLIG tur til Berlin
fra søndag d. 25-4-18 - onsdag d.
28-4-18, hvor du kan teste dine
færdigheder.

Hold nr.: 70
Tidspunkt: 5. maj
Sted: Gribskov, ved Kagerup st.
Underviser: Thomas Lindum

Ungdomsskolen giver tilskud til
turen, men du skal forvente en
egenbetaling på ca. kr. 1.800,- +
lommepenge.
Helsinge Ungdomscenter
Hold nr.: 71
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Aftales nærmere
Holdtype: Sæsonhold
Karlsminde
Hold nr.: 72
Tidspunkt: Onsdag kl. 19.00
Underviser: Aftales nærmere
Holdtype: Sæsonhold
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Husk porto

Karlsminde
Hold nr.: 73
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00
Underviser: Alexander O. Møller
Holdtype: Sæsonhold

Yoga for unge.
Få en stærkere og sundere krop
med yoga.
Yoga styrker og smidiggør dine
muskler og giver en flot kropsholdning. Du kommer til at prøve flere
slags yoga i kombinationer, der
både giver sved på panden og som
får kroppen til at slappe helt af og
skaber ro indvendigt.

Gribskov Ungdomsskole
Kanutskivej 5
3200 Helsinge

Alt sammen til musik og med plads
til et godt grin. Tag din veninde
med.
Gribskov Ungdomsskole
Hold nr. : 74
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00
Underviser: Louise Qvist.
Holdtype: Sæsonhold
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CPR:

Fornavn:

Efternavn:

SKAL UDFYLDES!

Tilmeldingsblanket 2017-18
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:

Mobil:

Skole:

Klasse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

3D print & makerspace
Arkæologi
Airbrush
Babysitter HUC
Babysitter KM
Billedskolen HUC
Billedskolen KM
Bridge
Dansk som andet sprog
Digital studie teknik
DJ hold
Drengerøvstur
Esport HUC
Eget designsyet tøj HUC
Eget designsyet tøj KM
Elektronik
Engelsk HUC
Engelsk KM
Eksamenshjælp, Dansk
Eksamenshjælp, Mat.
Eksamenshjælp, Fysik
Eksamenshjælp, Tysk
Eksamenshjælp, Engelsk
Filmvæksthuset
Fitness
Fransk HUC
Fransk KM
Flot makeup - sjove negle
Flot makeup - sjove negle
Friluftscamp 2018
Færdselsrelateret førstehjælp
Girlpower
Guitar HUC
Hiking

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Jagttegn HUC
Jagttegn KM
Julehygge
Junior Brandbekæmper
Kanotur til Sverige
Kinesisk
Knallertkøreskole HUC
Knallertkøreskole KM
Bliv super kok HUC
Bliv super kok KM
Konditor HUC
Konditor KM
Lav din egen app (iOS) HUC
Lys & Lyd HUC
Matematik for alle HUC
Matematik for alle KM
Motocross (Ny på banen)
Motocross (Har kørt før)
Musikproduktion KM
Motorsport og mekanik HUC
Riverrafting
Robolab - PC og robotter HUC
Rygestop HUC
Rygestop KM
Selvforsvar for drenge HUC
Selvforsvar for piger KM
Skitur Vallåsen
Slikfabrikken HUC
Slikfabrikken KM
Sommerlejr
Spansk HUC
Spansk KM
Teaterhold
Teaterhold - Julemusical

69.
70.
71.
72.
73.
74.

Jeg giver hermed
min tilladelse til
at offentliggøre
portrætfotografier
af mig på Gribskov
Ungdomsskoles
hjemmeside, i publikationer, foldere,
plakater og lign.
Jeg giver IKKE
tilladelse

Traktorkørekort
Træklatrecamp
Tysk HUC
Tysk KM
Webdesign Karlsminde
Yoga for unge

Cirkus Kanutski
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

Artist
Cirkus tekniker
Cirkustjener
Foto og PR
Kostume
Makeup artist
Rekvisitør
Orkester
Kiosk
Køkken/Service
Billetsalg
Savsmuld

Musical
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Skuespiller
Musical tekniker
Foto og PR
Kiosk
Kostume
Makeup artist
Rekvisitør
Parkering
Blad

UNDERSKRIFT HER:
Jeg er indforstået med, at jeg har meldt mig til ovenstående hold, og at der er mødepligt. Hvis jeg ikke kan komme, husker jeg at melde afbud på tlf. 7249 9999
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Remisen - ungdomskulturhuset i Gilleleje
Remisen er et ungdomshus for de unge, mellem 15-21 år.
Det ligger ved Gilleleje Station, hvilket gør det er nemt at
komme frem og tilbage, for dem der benytter sig af huset.
Remisen ER de unges hus og er brugerstyret af de unge,
derfor bliver der altid arbejdet på at varetage de unges
interesser. Vi har skater område og vores egen musik-container, hvor de unge kan øve uden at blive forstyrret.

www.uhus.dk
Foto: Søs Kjærgaard

Gilleleje Stationsvej 10A - 3250 Gilleleje
Allan Christiansen - Tlf. 72497390 - allch@gribskov.dk

Find os på facebook!

OS MED SKATERAREALET

Kom ind og vær med. Der er altid en kop varmt at drikke og
få en sludder for en sladder med os og de unge.

Kanutskivej 5 - 3200 Helsinge - tlf. 7249 9999 - www.gribskov-ungdomsskole.dk - ungdomscenter@gribskov.dk

