November 2021
HUSK: Vi øver Lucia hver mandag - torsdag kl. 15.15.
Mandag 1-11
Går du med skjulte sang
talenter, og kunne du tænke
dig og lave din egen CD, så er
det nu du har mulighed for at
lave din egen CD, til hele
familien i julegave. Tag en snak
med Kristoffer i musikken. Vi
laver CD´er hele november og
december måned. En CD koster
10 kr.

Tirsdag 2-11
I dag er der Turnering i
Bordtennis. Hvis du kunne
tænke dig og være med i
turneringen og måske vinde
titlen, som årets klub mester.
Så er det nu du har chancen.
Tag en snak med Bjarne, hvis
du vil være med.

Onsdag 3-11
Husk at I også kan følge os
på både instagram og
Facebook.
Instagram: kuh_klub

JK/UK tager på skøjtetur. Er du
en haj til at stå på skøjter, så
har du chancen for at komme
på skøjtetur. Det koster 20 kr.
Turen går til frihedens skøjtehal
kl. 18.30-21. Og der er 8
pladser. Meld dig til i baren.
Ved interesse snak med Bjarne.

Fredag 5-11

I dag skal danseskoene pudses,
Cecilie tænder op for Just
dance, i stuen. Måske der er en
lille præmie hvis du kan få flere
point end Cecilie. Kom ned og
vær med.

I dag er der VM i ”Rundt om
bordet”
Der spilles rundt om bordet i
forskellige former hele dagen.
Hvis du er til bordtennis og fart,
så er det her måske noget for
dig. Snak med Yannick, hvis du
kunne tænke dig og være med.

Facebook: K.U.H

I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl.15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

I dag er der ridning, vi kører fra
klubben kl. 15.00.

Aftenklub JK/UK

Torsdag 4-11

Aftenklub JK/UK
Vidste du…….
Klubben er åben mandag torsdag fra 14-18 for FK/JK. (48. klasser)
Fredag, der er klubben åben
fra 14-17.
For JK/UK (6 klasser og op til
18 år) har klubben åben:
mandag – torsdag 18-21.

Aftenklub JK/UK
Der er aftenspisning og film
aften efterfølgende.
Vi ser ”Maleficent 2”, og spiser
kylling med pommes fritter.
Det er gratis at se film, men
skal du spise med, koster det 25
kr. Tilmelding til aftenspisning
er senest onsdag kl. 16.00, og
de 25 kr. betales kontant eller
på mobilepay til en voksen som
er på arbejde onsdag aften.

Der er og så bål hygge i haven,
til dem som har lyst.

Aftenklub JK/UK

Fredags arrangement

I dag er der X-files aften. Vi ser
2-3 episoder, alt efter hvad der
er tid til. Så hvis du er til sci-fi,
så kom ned og se med.
Det er gratis at deltage. Vi
starter omkring kl. 18.30.

Forsinket Halloween aften, vi
viser ”milde” gyser film, så det
er vigtigt at du har forældre
underskrift med hjemmefra.
Aftenen er for alle, vi starter kl.
18.00 og siger god aften kl.
23.00.
Det er gratis at deltage, I skal
have spist aftensmad
hjemmefra, og selv have slik
med. Baren vil også have åbent
hvis det er nødvendigt.
Tilmelding i baren.

November 2021
Mandag 8-11

Tirsdag 9-11

Onsdag 10-11

Så skal der gøres rent i
kaninhuset. Kom ned og hjælp
til med og gøre rent, indvendig
som udvendig. Vi gør rent hver
dag i denne uge.

I dag er der store boldspil dag i
buret.

I dag spilles der Wii i stuen,
hvor du kan udfordre en voksen
eller en af dine venner. Kom og
vær med.

Der bliver spillet forskellige
slags bold i buret hele dagen,
og DU er med til og bestemme
hvad der skal spilles. Kom ned
og vær med. Vi starter når i
kommer fra skole.

Torsdag 11-11
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Fredag 12-11
I dag er der bål hygge i haven.
Kom ned og hyg med dine
venner. Måske der bliver lavet
noget lækkert på bålet.

Husk og kom i gang med dine
julegaver i krea, hvis du ikke
allerede er begyndt.
I dag er der ridning, vi kører fra
klubben kl. 15.00.

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Er du til musik, og vil du gerne
lærer at synge, spille trommer,
bas eller guitar, så står Bjarne,
Kristoffer og Peter klar mandag
aften til at tage imod jer.

Hvis du går i 5. klasse, så har du
muligheden for at komme i
aften klub i dag og se hvordan
det er. Det er fra 17-20.
Der vil være aftenspisning, og
det koster 25 kr, og betales
kontant i baren.
Tilmelding skal ske senest i dag
kl. 16. 00.

I aften er der tur til AirTrix.
AirTrix er en kæmpe trampolin
park, hvor man kan få brændt
en masse krudt af. Turen koster
75 kr. og er for JK/UK Vi kører
fra klubben ca. kl. 18.00 og er
hjemme igen ca. kl.21.00. Der
er 8 pladser.

Hvis du kan spille i forvejen,
laver vi et samspilshold. Du kan
også indspille din egen musik
og lave dine egne CDér.

Der er
almindelig
klubaften for
JK/UK.

Aftenklub JK/UK
I dag står den på Stem-på-enfilm aften.
Der bliver stemt på selve
aftenen, alle der er mødt op,
har 3 stemmer hver. Det er
gratis at deltage.

I dag er der også bolsjekogeri,
Sophie vil stå klar i køkkenet til
at lave bolsjer med jer. Det
koster 10 Kr., og kan trækkes
fra kreakortet eller betales
kontant.

Lørdag 13-11/ Søndag14-11
I dag er der Bredalcup, prisen
er 25 kr. For mere info snak
med Yannick.

November 2021
Mandag 15-11

Tirsdag 16-11
I dag skal danseskoene pudses,
Cecilie tænder op for Just
dance, i stuen. Kom ned og vær
med.

Vi pynter op til jul i Kaninhuset,
så kom ned og vær med til at
sætte din egen julestemning, i
kaninhuset.
I dag er der ridning, vi kører fra
klubben kl. 15.00.

I dag er der Laser action spil i
klubben. Det er Alexander der
står for det. Hvis det er noget
for dig så meld
dig til i baren.
Det er gratis.

Onsdag 17-11

Torsdag 18-11

Fredag 19-11
I dag er der bål hygge i
haven. Kom ned og hyg med
dine venner. Måske der
bliver lavet noget lækkert på
bålet.

Der er ”Personaledart” i
klubben. Du kan få lov og kaste
pile efter de voksne, eller et
billede af
dem i
hvert fald.

Vidste du….. Sådan tilmelder du
dit barn, til ture. Man skal altid
ringe, og sikre sig at der er en
plads til dit barn, før I betaler.
Man er ikke meldt på før vi har
modtaget betaling.
Man kan tilmelde sig ture på 3
forskellige måder:
- Tag kontanter med og meld dig
til i baren hos Birthe.
- Mobile pay (88276) husk barnets
navn, klub nr. og hvad pengene er
til.
- Konto overførsel (34090012139047) husk barnets navn,
klub nr. og hvad pengene er til.

Er der nogle af de voksne som
har irriteret dig i løbet af året,
så har du muligheden for at
skyde en hvid pil efter dem.

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

JK/UK tager på skøjtetur. Er du
en haj til at stå på skøjter, så
har du chancen for at komme
på skøjtetur. Det koster 20 kr.
Turen går til frihedens skøjtehal
kl. 18.30-21. Og der er 8
pladser. Meld dig til i baren.
Ved interesse snak med Bjarne.

Klubben har fået laser action
guns. Så vi vil gerne invitere til
en aften med live skydespil. Det
er gratis, men kræver
tilmelding, så husk og meld dig
til i baren.

I dag er der aftenspisning. Det
koster 25 kr. Du kan være med
til og bestemme hvad vi skal
have og spise. Skriv dine forslag
i indbakken på instagram og vi
trækker lod. Tilmelding inden
kl. 16.00.

I dag er der bolsjekogeri, Sophie vil
stå klar i køkkenet til at lave bolsjer
med jer. Det koster 10 Kr., og kan
trækkes fra kreakortet eller betales
kontant.

Hvis du ikke har
mulighed for at komme i klub i
dagtimerne, er der mulighed
for at komme i krea i dag og så.
Sophie vil stå klar
med en hjælpende
hånd hvis der
skulle være brug
for det.

I aften har du mulighed for at
komme i krea og lave julegaver
eller andre kreative ting. Kom
ned og hyg med os i
aftenklubben.

I dag er der sci-fi aften.
Vi ser én episode af Doctor Who,
Sarah Jane Adventures og
Primeval.
Hvis det er noget for dig, så er du
mere end velkommen. Det er
gratis at deltage.

November 2021
Mandag 22-11

Tirsdag 23-11

Onsdag 24-11

Torsdag 25-11

I dag er der ridning, vi kører fra
klubben kl. 15.00.

I dag er der bold i buret, Bjarne
har fundet på noget sjovt til jer,
så når i kommer fra skole, står
han klar til og tage imod jer.

I dag tager vi i X-jump, det
koster 75 kr. Som betales ved
tilmelding i baren.
Vi tager fra klubben kl. 15.00 og
er hjemme igen kl. ca. 18.00.
Der er 8 pladser. X-jump er en
trampolin park, hvor man kan
få brændt en masse krudt af, og
lave masser af fede tricks.
Turen er for alle.

I dag spilles der Wii i stuen,
hvor du kan udfordre en voksen
eller en af dine venner. Kom og
vær med.

I dag er der kanin shoppetur.
Snak med Cecilie hvis du kunne
tænke dig og komme med.
Turen er gratis, men du skal
selv have penge med hvis der
skal shoppes til de søde dyr.

Fredag 26-11
Lige om lidt skriver vi 1.
december, og så skal der
pyntes op.
Vi starter i dag, så kom ned og
være med til og pynt din klub
op til jul. Vi hygger og holder
julestue hele dagen. Det er
gratis.

I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Er du til musik, og vil du gerne
lærer at synge, spille trommer,
bas eller guitar, så står Bjarne,
Kristoffer og Peter klar mandag
aften til at tage imod jer.

I dag er der bolsjekogeri,
Sophie vil stå klar i køkkenet til
at lave bolsjer med jer. Det
koster 10 Kr., og kan trækkes
fra kreakortet eller betales
kontant.

Hvis du kan spille i forvejen,
laver vi et samspilshold. Du kan
også indspille din egen musik
og lave dine egne CDér.

Aftenklub JK/UK
Der er aftenspisning og film
aften efterfølgende.
Vi starter filmen allerede kl.
17.30 da den tager lidt tid. Vi
skal se ”Cruella”
Mens filmen kører, vil der blive
lavet Lasagne til dem der skal
spise med.
Det er gratis at se film, men
skal du spise med, koster det 25
kr. Tilmelding til aftenspisning
er senest onsdag kl. 16.00, og
de 25 kr. betales kontant eller
på mobilepay til en voksen som
er på arbejde onsdag aften.

Aftenklub JK/UK

Vidste du……
Når man går i 6. klasse eller
derover, er man JK eller UK
og må komme i aften klub.
Vi har åbent fra kl. 18-21,
mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag.
I dag er der X-files aften. Vi ser
2-3 episoder, alt efter hvad der
er tid til. Så hvis det er noget
for dig, så kom ned og se med.
Det er gratis at deltage. Vi
starter omkring kl. 18.30.

Vores dygtige Lucia piger, skal
gå optog i kometen i dag kl.
15.00
Lørdag 27-11
I dag skal vores dygtige Lucia
piger gå optog for
Bornholmsværn.

Den 26-27-28 november er
der julemarked i
medborgersalen. Der vil
være salg af øl, vand, gløg,
æbleskiver og pølser. Tag op
og kig og støt din klub.

November 2021
Mandag 29-11

Tirsdag 30-11

I dag er der minestryger på
programmet.
Yannick udfordrer ungerne i
hukommelse og strategi. Så
kom ned og vis hvad du kan og
slå ham af pinden. Det bliver
supersjovt.

I dag skal vi fælde juletræ til
klubben og drikke varm kakao.
Vi kører fra klubben kl. 15.00.
Turen er gratis. Husk og meld
dig til i baren.

I dag er der ridning, vi kører fra
klubben kl. 15.00.

Der afholdes årets julebanko
for børn og voksne kl. 19.00.
Særskilt info kommer når tiden
nærmer sig.

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

JK/UK tager på skøjtetur. Er du
en haj til at stå på skøjter, så
har du chancen for at komme
på skøjtetur. Det koster 20 kr.
Turen går til frihedens skøjtehal
kl. 18.30-21. Og der er 8
pladser. Meld dig til i baren.
Ved interesse snak med Bjarne.

I Aften er der julebanko i
klubben. Aften klubben holder
derfor lukket. Tag en voksen
med og støt din klub samtidig
med at du er garanteret en sjov
aften, med masser af fede
præmier.

December 2021
Onsdag 1-12

Torsdag 2-12

Fredag 3-12

I december har vi forskellige
traditioner. Vi finder ”Nissen”
(en nisse i træ, som bliver gemt
rundt i klubben hver dag). Vi
trækker kalendergave hver dag,
(man kan blive trukket hvis man
er i klub OG man har
husket at krydse sig
ind.)

Vidste du….
Hver måned, får man 5 gratis
streger i krea, man kan lave
ting for. 1 streg svarer som
regel, til en ting. Når stregerne
er brugt, og man gerne vil lave
mere, kan man få lavet et krea
kort. Hvis man gerne vil have
lavet et kreakort, overfører
man penge til klubben via
banken eller mobilepay,
skriver barnets navn, klub nr.
og hvad pengene skal gå til.

I dag er der fredags stemning i
stuen når Cecilie, tænder op for
just dance.

I dag kan du finde
Cecilie i køkkenet hvor du kan
bage kage med hjem. Det
koster 10 kr, som kan trækkes
fra kreakortet eller betales
kontant.

Aftenklub JK/UK
Hvis du går i 5. klasse, så har du
muligheden for at komme i
aften klub i dag og se hvordan
det er. Det er fra 17-20.
Der vil være aftenspisning, og
det koster 25 kr. Vi spiser
risengrød.
Tilmelding skal ske senest i dag
kl. 16. 00.
Cecilie hopper i køkkenet og
laver noget lækkert, så I har
mulighed for at bage med
hjem. Det koster 10 kr.

Aftenklub JK/UK
I dag står den på Stem-på-enfilm aften.
Der bliver stemt på selve
aftenen, alle der er mødt op,
har 3 stemmer hver. Det er
gratis at deltage.
I dag er der
bolsjekogeri, Sophie vil stå klar i
køkkenet til at lave bolsjer med
jer. Det koster 10 Kr., og kan
trækkes fra kreakortet eller
betales
kontant.

Hvis man heller vil være ude, er
der bål hygge i haven.

December 2021
Mandag 6-12
I dag er der julekoncert i
klubben. Kom ned og se dine
kammerater optræde i
klubben.
Forældre, søskende og bedste
forældre er også velkomne. Vi
går i gang kl. 15.00.

Tirsdag 7-12

Onsdag 8-12

Torsdag 9-12

Fredag 10-12

I dag er der bold i buret, Bjarne
har fundet på noget sjovt til jer,
så når i kommer fra skole, står
han klar til og tage imod jer.

I dag er der banko for FK/JK.
Vi starter første spil kl. 14.30.
Du kan sagtens nå og være med
selvom du kommer lidt senere.
Vi spiller flere spil.

I dag spilles der Wii i stuen,
hvor du kan udfordre en voksen
eller en af dine venner. Kom og
vær med.

Det er ved at være sidste
chance for og få lavet de sidste
julegaver. Så kom op i krea og
bliv færdig med dine gaver og
få dem pakket ind, så I er klar til
at holde juleferie.

Kom ned og vær med, til en
super hyggelig dag, der er fede
præmier.

I dag er der
ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

I dag er der ridning, vi kører fra
klubben kl. 15.00.

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Er du til musik, og vil du gerne
lærer at synge, spille trommer,
bas eller guitar, så står Bjarne,
Kristoffer og Peter klar mandag
aften til at tage imod jer.

I dag er der bolsjekogeri,
Sophie vil stå klar i køkkenet til
at lave bolsjer med jer. Det
koster 10 Kr., og kan trækkes
fra kreakortet eller betales
kontant.

Hvis du kan spille i forvejen,
laver vi et samspilshold. Du kan
også indspille din egen musik
og lave dine egne CD’er.

Aftenklub JK/UK
Husk at I også kan følge os
på både instagram og
Facebook.
Instagram: kuh_klub
Facebook: K.U.H

Aftenklub JK/UK
I dag er der sci-fi aften.
Vi ser én episode af Doctor
Who, Sarah Jane Adventures og
Primeval.
Hvis det er noget for dig, så er
du mere end velkommen. Det
er gratis at deltage.
Hvis du ikke har mulighed for at
komme i klub i dagtimerne, er
der mulighed for at komme i
krea i dag og så. Sophie vil stå
klar med en hjælpende hånd
hvis der skulle være brug for
det.

December 2021
Mandag 13-12
Der er ridning kl. 15.00.
I dag skal Lucia pigerne, gå
optog i Frihedens center. Rigtig
god fornøjelse.

Tirsdag 14-12

Onsdag 15-12

Vores dygtige Luciapiger skal gå
Lucia optog i klubben i dag. Kl.
15.00. Kom ned og se hvor
gode de er. Forældre, søskende
og bedste forældre er
velkomne.

I dag står den på Squid games
med Alexander. Kom ned og se
hvad han har fundet på af sjove
lege.

I dag er der ridning.

Der er og så bål i haven, hvis
man hellere vil
sidde og hygge
foran flammerne.

Værkstederne har åbent. Kom
ned og hyg med dine venner.
Der er masser I kan lave, og
ellers finder vi på noget sjovt.

HUSK hvis du er i gang med
julegaver i krea, så kom og få
dem gjort færdige, pakket ind
eller få lavet de sidste. Lige om
lidt er det jul, og de sidste
pakker skal laves færdig inden
længe.

Torsdag 16-12

Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

Aftenklub JK/UK

JK/UK tager på skøjtetur. Er du
en haj til at stå på skøjter, så
har du chancen for at komme
på skøjtetur. Det koster 20 kr.
Turen går til frihedens skøjtehal
kl. 18.30-21. Og der er 8
pladser. Meld dig til i baren.
Ved interesse snak med Bjarne.

Hvis du ikke har mulighed for at
komme i klub i dagtimerne, er
der mulighed for at komme i
krea i dag og så. Sophie vil stå
klar med en hjælpende hånd
hvis der skulle være brug for
det.

Årets sidste onsdags aftenvagt,
vi hygger med julehygge,
risalamande og mandelgave.

I dag er der X-files aften. Vi ser
2-3 episoder, alt efter hvad der
er tid til. Så hvis det er noget
for dig, så kom ned og se med.
Det er gratis at deltage. Vi
starter omkring kl. 18.30.

Kom ned og hyg med os den
sidste onsdag aften inden jul.

I dag er der bolsjekogeri,
Sophie vil stå klar i køkkenet til
at lave bolsjer med jer. Det
koster 10 Kr., og kan trækkes
fra kreakortet
eller betales
kontant.

Fredag 17-12
I dag er der Juleskattejagt, vi
starter når i kommer fra skole.
Det er gratis og i kan lave den i
hold eller hver for sig. Måske
der er en lille præmie. Kom ned
og vær med.

December 2021
Mandag 20-12
Så blev det juleferie.
Klubben er åben 9.00-16.00.
Også for UK.
I dag er det sidste chance for og
lægge sidste hånd på
julegaverne, så skynd dig i klub
hvis du lige mangler de sidste
detaljer.

Tirsdag 21-12
I dag tager vi i skøjtehallen.
Hvis du er en haj til at stå på
skøjter og gerne vil med, så
meld dig til i baren. Det koster
20 kr. Vi tager i frihedens
skøjtehal. Klubben har skøjter
du kan låne. Åben 9.00-16.00

Onsdag 22-12

Torsdag 23-12

Fredag 24-12

Sidste dag, inden vi helt går på
juleferie i Køgevejens
ungdomshus.

I dag holder vi juleafslutning
med masser af julehygge. Kom
ned og hyg med os inden
juleferien rigtig går i gang.

JULEAFTEN

Husk og kom ned og ønsk
glædelig jul, hent dine sidste
gaver til familien, kig til kaninen
eller bare hyg med dine venner
og de voksne.

Personalet i Køgevejen, ønsker
alle en glædelig jul, samt et
lykkebringende nytår.
Vi ses i det nye år. Klubben
åbner igen mandag d. 3-1-22.

Husk vi åbner fra kl. 9.00 til
16.00
Husk vi åbner kl. 9.00 til 16.00

I dag holder klubben lukket.

