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1.  Godt nytår     

Vi håber, I alle har nydt juletiden i og med familien og er kommet godt ind i det nye 

år 2023.  

Her på Gaarden har vi fået startet godt op – velvidende at mange børn er og har 

været ramt af sygdom. Da vi jo er i den lidt ’mørke og kolde’ tid, forsøger vi derfor 

også at skabe lyse og varme stunder med sjove aktiviteter – og selvfølgelig med 

masser af hygge for og med børnene. Og så luner det jo altid lidt ekstra med varm 

kakao       

Gaarden er rig på fællesskaber og traditioner, som I alle får mulighed for at opleve.  

De store arrangementer fra Årsplanen 2023 er: 

 

Sommerfesten for alle:  fredag den 25. august 2023 kl. 15.30-19.30 

Juleturen for Gaardbørnene:  fredag den 24. november 2023 fra kl. 14 

Julefesten for alle:  fredag den 08. december 2023 kl. 14.30-17.30  

Så sæt allerede nu et stort X i kalenderen.  

GaardNyt udsendes digitalt via EasyKom min. 4 gange om året – med seneste nyt og 

vigtige informationer. Ligeledes på www.gaaardenbillund.dk vigtige datoer under 

kalenderen.  

Endvidere kan I følge os nærmere på FB (gaardenbillund), hvor der er oprettet en 

lukket forældregruppe (Gaardens forældre), som I har mulighed for – og meget 

gerne må blive en aktiv del af.  

Som noget nyt vil der i den lukkede forældregruppe hver uge være opslag med 

billeder fra ’Ugen der gik’       

 

http://www.gaaardenbillund/


2. Gaarden her og nu – vinterferien uge 7.    

 

Skolernes vinterferie uge 7 den 13/2 – 17/2 2023: 

Gaarden har åbent 3 dage med følgende åbningstider: 

 

mandag den 13. februar fra kl. 08.00-15.00 

tirsdag den 14. februar  fra kl. 08.00-15.00 

onsdag den 15. februar  fra kl. 08.00-15.00  

torsdag den 16. februar ferielukket  

fredag den 17. februar   ferielukket  

 

Hver dag med fuld forplejning: morgenmad - frokost – eftermiddagsmad       

 

Tilmelding på EasyKom under ferie – muligt fra onsdag den 25. januar. 

Der vil være forskellige aktiviteter og masser af sjov og hygge – og selvfølgelig også 

bare muligheden for at ’være’. 

Nærmere program udsendes til tilmeldte børn og er ligeledes synlig på Gaarden.  

Vi glæder os til de tre ’hele’, hyggelige og spændende dage med børnene        

 

 

3. Aftenklubben  

 

er en del af Gaardbørnenes tilbud fra 4. kl. og opefter, men også et tilbud målrettet 

ALLE børn og unge i Billund (betaling / klippekort).  

Hver torsdag aften nyder vi stor glæde af de børn og unge, som er en del af dette 

fællesskab       Aftenklubben er og har altid været populær, og det vil vi selvfølgelig 

gerne videreføre men også udvikle, så alle får muligheden for at deltage.  

Derfor havde vi valgt at lave en forsøgsordning fra september frem til ultimo 2022, 

hvor vi afviklede Aftenklubben på skift mellem onsdage og torsdage.  

Alle har medvirket positivt i forsøget, og vi har også oplevet et fint fremmøde - 

desværre ikke større!  

Vi har efterfølgende evalueret ordningen, fordele og ulemper ved de respektive dage 

for såvel børn som personale - og selvfølgelig også med et økonomisk perspektiv. 

 

Det betyder, at vi samlet set kan konkludere, at Gaardens Aftenklub fremover vil blive 

afviklet torsdag aften fra kl. 16.30 i første halvår af 2023. 

 

Vi håber fortsat at kunne række ud til endnu flere børn og unge, som gerne vil være 

med i Aftenklubbens fællesskab.  

 



4. Hyggeaftner for Gaardbørnene – I kan godt glæde jer       

Så arrangerer vi igen de populære hyggeaftener for: 

5.-7. årgange / de store  fredag den 3. februar kl. 15.30 – 20.30 

4. årgang   fredag den 3. marts kl. 15.30 – 20.00 

3. årgang    fredag den 21. april kl. 15.30 – 19.30  

Børnene får disse dage mulighed for at blive på Gaarden fredag efter lukketid – og så 

vil der blive skruet op for en særlig hyggetid og aften med de respektive årgange       

Der vil være forskellige aktiviteter med masser af ’råhygge’ målrettet årgangene. Der 

vil selvfølgelig også blive serveret lækker mad mm. Arrangementet er gratis.  

Nærmere indbydelse med program vil blive udsendt til de tre arrangementer.  

Så kære Gaardbørn - glæd jer       

Tilmelding på EasyKom under kalender - muligt fra onsdag den 25. januar. 

 

5. Sommerferien 2023 

I skolernes sommerferie ugerne 26-32 har Gaarden åben i ugerne 26, 27, 28 og 32. 

Åbningstiderne vil være mandag-torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-12.00 

BEMÆRK! 

Ugerne 26 og 32 er betalingsfrie (månedskontingent)   

Ugerne 27 og 28 er SommerCamp og med brugerbetaling. 

 

Alle ugerne er med tilmelding a.h.t. planlægningen og forplejningen. 

Gaarden er ferielukket i ugerne 29, 30 og 31. 

 

Kære forældre til Gaardbørn. Vi håber, at jeres børn trives og er glade for at gå på 

Gaarden – ellers hører vi gerne nærmere. Vi ser frem til skønne stjernestunder med 

alle ’vores’ kære Gaardbørn – indholdsrige dage og oplevelser og selvfølgelig også 

med udfordringer! At være en del af børnenes liv - fra de kommer ind som de nye og 

små i 3. klasse til en udvikling som teenager på vej ind i ungdomslivet – ja det er et 

privilegium for os       

Smil og varme tanker  

fra alle os på  

Gaarden Billund 

Engdraget 6, 7190 Billund 

Telefon:  20526860 / 20184181 

klara@gaardenbillund.dk  

www.gaardenbillund.dk 

mailto:klara@gaardenbillund.dk
http://www.gaardenbillund.dk/

