
Jeg håber, at I har det godt og hænger i på trods af Corona, manglende træninger og krammere. 
Ingen LykkeCup i år... øv øv øv. Jeg SAVNER jer alle sammen og kan slet ikke vente med at komme 
tilbage på banen.

I sidste uge skete der noget fantastisk: Novo Nordisk Fonden valgte at støtte LykkeLiga. Det bety-
der, at vi nu kan sætte gang i en række aktiviteter, der kan hjælpe vores LykkeLiga-stjerner igen-
nem denne her Corona-tid. For vores børn kan alt det her med Corona være særligt svært at forstå 
og håndtere. Samtidig skal vi undvære hinanden og håndboldbanen. Netop derfor er det vigtigt at 
holde sammen og huske vores holdånd. Så glæd jer til en masse nye aktiviteter og inspiration i den 
kommende tid. 

Vi lægger ud med at sende jer lidt ekstra hygge til påskeferien: 3 tegneark, hvor LykkeLars giver 
gode ideer til, hvordan man klarer hverdagen under Corona. Rigtig go´ fornøjelse.

Lykkelige hilsner

Kære alle Lykke-familier

Værsgo
et tegneark til påsken

Tag et billede af dit farvelagte tegneark og 
send det til lykkelars@lykkeliga.dk. Så trækker 
jeg 10 vindere af en “LykkeLig påskepakke.” 
Vinderne bliver også vist på vores 
facebookside. Send din flotte tegning 
senest tirsdag den 14. april for at deltage. 

Vind en 
påskepakke

Rikke Nielsen



Kan du sige 
AAAATJEEEUUHW 
- lige ind i ærmet?
Hej. Jeg hedder LykkeLars. Hørte du, hvor højt 
jeg lige nøs der? Det var lige før, min krop lettede 
fra gulvet. Mit håndboldmål væltede i hvert fald. 
Har du også prøvet det? Lige nu øver jeg mig i at 
nyse lige ind i ærmet. Det er ikke så svært. Og så 
undgår jeg at smitte andre, når jeg nyser. Sådan 
gør vi nemlig i LykkeLiga: Vi er mega seje til at 
passe på hinanden.

 Støttet af



Hej! Jeg hedder LykkeLars, og jeg ELSKER at spille håndbold med dig. Lige nu træner jeg mest foran håndvasken. 
Der er nemlig noget, der hedder Corona-virus. Den betyder, at vi skal passe ekstra godt på os selv og hinanden. 
Derfor vil jeg være rigtig god til at vaske hænder. Vil du være med? Det er sjovest, hvis vi gør det sammen. Vi kan jo 
tælle til 30 mål eller skråle sangen “3 skridt”, mens vi vasker hænder. Er du klar?

 Støttet af



Hej. LykkeLars her. Det bedste i verden er at kramme. Lige nu går det bare ikke. Den der 
Corona-virus gør, at jeg ikke må komme for tæt på dig. Hvad gør jeg så, hvis jeg møder 
dig og alle de andre LykkeLiga-stjerner på gaden? Jeg har en idé. Flere faktisk. Vi kan:

Lave 
skøre vink 

til hinanden

Sende
verdens 
største
luftkys

Prøve at 
lave en sjov
rumpedans

Hoppe som
sprællemænd

 Støttet af


