
 

Aktivitetskalender vil bli delt ut på skolen gjennom klubbåret. Etter tilbakemelding fra 

ungdom og andre, vil noen aktiviteter deles inn etter aldersgrupper. Se presisering på 

planen under. Mye gøy i vente! Velkommen til klubben! 

 

Oktober 

7. oktober: Klubben er stengt i høstferien 

14. oktober: Skriveverksted med Petter Langfeldt, kl. 17.30 – 19.30 / 13 – 19 år (snu arket) 

21. oktober: Klubbkveld på Furuly, kl. 17.30 – 20:30 (8. – 10. klasse) 

29. oktober: Halloween-fest på Hornnes hjelpefengsel kl. 20 – 22 (13 – 19 år) 

 

November 

4. november: Klubbkveld på Furuly, kl. 17.30 – 21.00 (8. – 10. klasse) 

11. november: Filmkveld på Evjemoen kino, kl. 18.00 – 20-00 (13 – 19 år) 

18. november: Verksted på Furuly med Frivilligsentralen, lage drømmefanger, kl. 17.30 – 19.30 

22. november: Tur til Aquarama Bad i Kristiansand 
Ungdomsklubben og Frivilligsentralen arrangerer gratis tur til Aquarama m/mat. 
Avreise kl. 16.00 fra rutebilstasjonen. Hjemreise kl. 20.30. Tilbake i Evje ca. 
21.30.  50 plasser – førstemann til mølla! Turen gjennomføres ikke dersom 
antall påmeldte er under 20. Påmelding via Frivilligsentralens nettsider. Kontakt  
anne-marie-birkeland@e-h.kommune/ 974 18 570 ved spørsmål.  
 
Turen er støttet av Ungdomsrådet, Sparebanken Sør, Frivilligsentralen og ungdomsklubben. 

 

Klubben er på grønt nivå: 

• Ingen syke skal møte på klubben 

• Unngå håndhilsning og klemming 

• God hånd- og hostehygiene er viktig 

Vil du bidra som frivillig i ungdomsklubben eller juniorklubben (aktiviteter, kiosk mm.)? Kontakt meg 

på melding 909 84 557, eller på Messenger (Kultur i Evje og Hornnes).  

Til informasjon: Kiosken i klubben skal drifte seg selv. Det lille vi får inn 

ekstra - går tilbake til klubben igjen i form av ulike innkjøp som mat, spill etc. 

til dere. 

Alle innspill mottas med stor takk 😊  

Hilsen Anette 

Aktiviteter i ungdomsklubben 



WORKSHOP FOR UNGDOM: 

KREATIV SKRIVING  
 

Har du lyst å lære mer om å skrive en god tekst? Det kan være dikt, sang, 

historie, stand up eller noe helt annet. Ungdomsklubben arrangerer skrivekurs 

for ungdom torsdag 14. oktober – meld deg på! 

 

 
Tid: 14. oktober 2021, kl. 17.30-19.30 

Sted: Furuly, Storsalen 

Alder: 13-19 år 

Påmeldingsfrist: 12. oktober, send e-

post til anette.moe@e-h.kommune.no 

Arrangør: Kulturenheten i Evje og 

Hornnes kommune, støttet av Frifond 

Vi stiller med det dere trenger av utstyr. 

 

Om kurset: 

Det å uttrykke seg i ord, enten til musikk eller på papir, er en kjempeopplevelse for 

mange unge. Erfaringene kan gi grunnlag for et utall måter å uttrykke seg på senere. 

 

Vi begynner å snakke om å skrive, og å finne sin egen stemme. Deretter finner vi 

sammen en rekke temaer og tanker som dere bærer på, og begynner å skrive. Dere 

ender med en eller flere ferdige tekster, samt praktisk erfaring om kreative prosesser. 

Det skal være en gøy opplevelse og bygge felleskap mellom dere. 

 

Om instruktøren: 

Petter Langfeldt er utdannet tekstforfatter og kommunikatør. Han har spilt i band 

siden tenårene, deltatt på en rekke andre utgivelser og drevet turnevirksomhet. 

Siden 2011 har han holdt skrivekurs i regi av Den Kulturelle Skolesekken. Petter har 

med seg to medhjelpere.  

 

OBS! Kun 20 plasser, førstemann til mølla gjelder. 

                                                         

 

mailto:anette.moe@e-h.kommune.no

