Marts 2019
Fredag 1-3
I dag afholder vi Fastelavn i
klubben. Vi slår katten af
tønden kl 15.00. Kom og vær
med. Der vil være præmier til
bedst og sjoveste udklædning
samt
katte
konge og
dronning.

I dag starter salget af billetter til
Risbjerggard disko, prisen er 20
kr.
Mandag 4-3
Ridning kl 15.00.
Tøseklub i dag kl 15.00.
Det er for alle 4 klasses pigerne.
Snak med Birthe hvis du vil
være med.

Anja vil være at finde i krea,
hver mandag. Så kom op og se
hvad hun finder på af kreative
ting.

Tirsdag 5-3

Onsdag 6-3

I dag er der skattejagt, vi starter
når I kommer fra skole.
Kom ned og vær med, det bliver
super sjovt.

I dag bliver der lavet pynte
fjer i krea af garn. Kom op
og hyg med os.

Torsdag 7-3

Fredag 8-3

I dag er der drenge klub for 4
klasses drengene sammen med
Alexander. Vi starter kl 15.30.

Værkstederne har åbent

JK og UK ‘er, tager på weekend
tur til Berlin i dag. Rigtig god tur
og god fornøjelse.

SIDSTE tilmelding til Marvel
overnatning

Kom ned i din klub og hyg dig med
dine kammerater.
I kan spille spil, spille bold, tegne,
stå på stylter, stå på rulleskøjter,
og
Meget mere.

Marts 2019
Mandag 11-3
Ridning kl 15.00
I dag starter vi op på
kaninspringstræning, der vil være
træning hver dag.

Tirsdag 12-3
Vi fortsætter succesen med
endnu en Fortnite challenge.
Vi starter kl 15.00 og slutter
ca kl 17.00.

Onsdag 13-3
I dag laver vi smykker i krea,
kom op se hvad vi finder på.
Du kan både lave halskæder,
øreringe og armbånd.

Torsdag 14-3
Drengeklub med Alexander kl
15.30
Ridning kl 15.00.

Fredag 15-3
I dag er der Risbjerggard disko.
Prisen er 20 kr. Diskoet starter kl
19 og slutter kl 22.00. Vi glæder
os til at feste med jer. Har du
husket og købe Billet!

Der er shoppetur i dag kl 14.30.
Vi er hjemme igen kl 20.30. Husk
penge til at shoppe for og til
mad. Turen er ellers gratis. Meld
dig til i Baren.
Marvel overnatning i klubben,
prisen er 25 kr. Meld dig til i
baren. Vi starter kl 19.00-08.00.
Mandag 18-3
Ridning kl 15.00.
I dag er der store rengøringsdag i
kanin huset. Så kom ud og hjælp
Cecilie med at gøre klar til
foråret.

Tirsdag 19-3
Så det tid til en x-jump tur.
Vi tager afsted fra klubben
ca. kl. 15.15 og er hjemme
igen kl. ca. 17.30. Prisen er
75 kr. Meld dig til i caféen.

Onsdag 20-3
I dag laver vi nøgleringe i krea.
Kom og se hvad vi kan lave af
flotte ting.

Torsdag 21-3
Drengeklub med Alexander kl
15.30.
Ridning kl 15.00.

Fredag 22-3
Værkstederne har åbent
Kom ned i din klub og hyg dig
med dine kammerater.
I kan spille spil, spille bold, tegne,
stå på stylter, stå på rulleskøjter,
og
Meget mere.

Tøseklub i
dag kl 15.00.
Det er for alle 4 klasses pigerne.
SIDSTE tilmelding til Overnatning
Anja er i krea i dag, husk og gå op
og se hvad hun har fundet på.

Marts 2019
Mandag 25-3
Ridning kl 15.00.
I dag står den på kanin
shoppetur, vi tager fra klubben
ca 14.45 og er hjemme 16.45
Husk
penge og
shoppe
for.
Tøseklub
i dag kl 15.00.
Det er for alle 4 klasses pigerne.

Tirsdag 26-3

Onsdag 27-3

Torsdag 28-3

Fredag 29-3

I dag er der turnering i
Høvdingebold. Snak med
Alexander eller Bjarne hvis det
er noget som du godt kunne
tænke dig at være med til.

Yannick slår dørene op endnu
engang til ”Yannick´s feststue”
Der vil være masser af lege og
konkurrencer, så kom ned i din
klub og se hvad han har fundet på.

Drengeklub med Alexander
kl 15.30.

I dag er der overnatning i klubben,
det er for alle. Vi åbner dørene kl
20.00 og kl 8.00 lørdag morgen
siger vi god weekend. Det koster
25 kr. Husk og meld dig til i baren
hos Birthe.

Ridning kl 15.00.
Anja laver lækre bolcher, først til
mølle 10 kr. Kan trækkes fra krea
kortet.

April 2019
Mandag 1-4
Ridning kl 15.00
I dag starter vi indsamling af
”smid tøjet Danmark” Så hvis
du ligger inde med en masse
tøj som alligevel bare skal
smides ud, så kom ned og
aflever det i klubben.

Tirsdag 2-4
Nu varer det ikke længe før
der starter nye børn i
klubben. Så i dag kommer
nole af dem på besøg, kom
ned og vis dem rundt i jeres
klub og lær dem og kende.

Onsdag 3-4
Så er påsken lige rundt om
hjørnet, og derfor begynder vi
allerede nu og lave påskepynt
i krea. Kom og se hvad du kan
lave.

Torsdag 5-4
Ridning kl 15.00
Drengeklub med Alexander kl
15.30

Fredag 6-4
Nu starter BMX sæsonen igen. Hvis
det er noget som du godt kunne
tænke sig at prøve, så snak med
Yannick.

Tøseklub kl 15.00, for 4
klasses pigerne.

Mandag 8-4
Ridning kl 15.00
Husk at gå op i Krea og se
hvad Anja har fundet på, af
kreative ting.

Tirsdag 9-4

Onsdag 10-4

Anja laver lækre bolcher, det
er først til mølle og koster 10
kr. Det kan trækkes fra krea
kortet.

I dag laver vi filt tasker og
andre sjove ting ud af filt i
krea, kom op og se hvad vi har
fundet på.

Torsdag 11-4
Ridning kl 15.00
Drengeklub med Alexander kl
15.30

Fredag 12-4
I dag er der æggejagt. Vi har gemt
æg i haven, hver farve/mønstre har
forskellige point. Vi starter når I
kommer fra skole.

Værkstederne har åbent
I dag og i morgen er der
fodbold turnering (4 vs 4)
Snak med Bjarne eller
Alexander.
Tøseklub kl 15.00 for 4
klasses pigerne.

I dag får vi besøg af de nye
børn som starter 1 Maj. Kom
og tag godt imod dem.

Kom ned i din klub og hyg dig med
dine kammerater.
I kan spille spil, spille bold, tegne,
stå på stylter, stå på rulleskøjter,
og
Meget mere.

Husk at der også er BMX, snak med
Yannick hvis det har interesse.
SIDSTE tilmeldin til
tøseovernatning.

Rigtig god Påske ferie, vi
ses igen Tirsdag d. 23-4.

April 2019
Tirsdag 23-4

Onsdag 24-4

Vi fortsætter succesen med
endnu en Fortnite challenge. Vi
starter kl 15.00 og slutter ca. kl
17.00.

I dag er der kanin møde for alle
ejere og hjælpere kl. 15.00.
Husk og giv besked til Cecilie
hvis du ikke kan komme.

Torsdag 25-4
Ridning kl 15.00
Drengeklub med Alexander kl
15.30
Anja laver lækre bolcher, det er
først til mølle og koster 10 kr.
Det kan trækkes fra krea kortet.

I dag får vi besøg af de nye børn
som starter 1 Maj. Kom og tag
godt imod dem.

Mandag 29-4
Ridning kl 15.00
Tøseklub i dag kl 15.00.
Det er for alle 4 klasses pigerne.
Snak med Birthe hvis du vil
være med.

Husk at Anja er i krea. Hun har
helt sikkert fundet på noget
spændende, så kig op til hende.

Tirsdag 30-4
I dag får vi besøg af de nye børn
som starter 1 Maj. Kom og tag
godt imod dem.
I dag holder vi KUH har talent,
hvis du vil være med skal du
snakke med Kristoffer. Det
bliver et fedt show. Kom og hep
på dine kammerater.

Fredag 26-4
Husk BMX i dag. Snak med
Yannick, hvis du vil med.
Kanin møde kl 15.00, for alle
ejere og hjælpere, husk og giv
Cecilie besked om du kommer.
Så er det tid til tøse
overnatning. Det koster 25 kr.
Vi starter kl 20.00 til kl 08.00
lørdag morgen. Meld dig på i
baren.

