November 2020
Mandag 2-11

Tirsdag 3-11

Onsdag 4-11

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

Det varer ikke længe før der er
rigtig travlt i krea, november og
december er de travleste
måneder i krea. Men på grund
af Corona, må vi ikke være lige
så mange som vi plejer. Så
derfor vil vi gerne opfordre jer
til og komme op allerede nu,
og begynde på jeres gaver.

Husk at I også kan følge os på
både instagram og Facebook.

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.

Torsdag 5-11
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl.15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Instagram: kuh_klub
Facebook: K.U.H

I dag er der halloween
skattejagt, vi starter når i
kommer fra skole. I kan enten
lave den i hold, eller hver for
sig.

Fredag 6-11
Selvom det er en underlig tid, vi
befinder os i, er værkstederne
åbne, og der er masser du kan lave
i din klub.
Du kan både være kreativ, hygge i
musikrummet, spille spil, gå på
stylter, snakke, spille rollespil og
meget mere.
Så kom ned i din klub og snak med
en voksen eller hyg med dine
venner.

René kører Pathfinder I hulen.
I dag er det ”Masker i Natten”

Mandag 9-11

Tirsdag 10-11

Onsdag 11-11

Efter en lang periode med
Corona, har vi brug for at
komme i julestemning tidligere
i år. Så i denne uge pynter vi op
til jul i kaninhuset. Kom ned og
vær med.

Vi går ind for genbrug i
Køgevejen og krea så hvis
har:
*stearin/lys rester
*tomme toilet/køkken ruller
*kaffeglas fra instant kaffe
*pringles chips dåser

Er du en haj til at stå på
skøjter, så har du chancen for
at komme på skøjtetur i dag.
Vi tager til Frederiksberg
Runddel, klubben har skøjter
du kan låne. Turen er gratis, vi
kører fra klubben kl. 15.00 og
er hjemme kl.18.00. Der er 16
pladser, vi kører i vores egne
busser. Meld dig på i baren.

I dag er der ridning, vi kører kl.
15.00.
René kører Pathfinder, hele
november måned. Er du
nysgerrig så find ham i hulen,
og tag en snak.

Så vil vi meget gerne
modtage det i krea.

I dag er der kaninmøde for
ejere og hjælpere. Vi starter
kl. 15.00

Torsdag 12-11
I dag er der ridning.

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

Fredag 13-11
Yannicks Fest stue slår dørene op,
med Corona venlige konkurrencer i
stuen. Kom ned og se hvad han har
fundet på. Det bliver supersjovt.

I denne kolde tid, er det hyggeligt
med varme omkring bålet, så i dag
tænder vi op for bålet. Kom ned og
se hvad de laver på
bålet.

November 2020
Mandag 16-11
I dag er der ridning. Vi
kører kl. 15.00.

Tirsdag 17-11
Som noget nyt tager
Yannick på tur hver
tirsdag. Han fylder
bussen, det vil sige der er
8 pladser, turen er gratis.
MEN det er hemmeligt
hvor I skal hen. Han kører
kl. 15.00 og er hjemme
igen kl.17.00. Husk at
melde jer på, og husk tøj
efter vejret.

Onsdag 18-11
Nåede du ikke og komme på
skøjtetur i sidste uge, så har
du chancen igen i dag. I dag
går turen til Frederiksberg
Runddel. Turen er gratis, der
er 16 pladser. Husk og meld
dig til i baren. Vi kører kl.
15.00 og er hjemme igen kl.
18.00. Klubben har skøjter.

Lige om lidt skriver vi 1.
december. Så i dag pynter
vi op til jul i klubben. Kom
ned og se hvor flot det
bliver.
I dag er der ridning. Vi
kører kl. 15.00.

I dag er der ridning.

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

Husk og kom i gang
med dine julegaver,
hvis du ikke allerede
er begyndt.

I dag er der kaninmøde for
ejere og hjælpere. Vi
starter kl. 15.00.

Mandag 23-11

Torsdag 19-11

Tirsdag 24-11

Onsdag 25-11

Kom du ikke med på
sidste uges hemmelige
tur, så har du chancen
igen i dag. Der er 8
pladser, husk og meld jer
på. Turen er gratis, husk
tøj efter vejret. Vi kører
kl. 15.00 og er hjemme
igen kl. 17.00.

Går du med skjulte sang
talenter, og kunne du tænke
dig og lave din egen jule CD,
så tag en snak med Kristoffer i
musikken. Vi laver jule CD´er
hele december måned. En CD
koster 10 kr.

Torsdag 26-11
I dag er der ridning.

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

Fredag 20-11
Yannicks Fest stue slår
dørene op, med Corona
venlige konkurrencer i
stuen. Kom ned og se
hvad han har fundet på.
Det bliver supersjovt.

I dag er der kaninmøde
for ejere og hjælpere. Vi
starter kl. 15.00.

Fredag 27-11
I dag hygger vi om bålet,
kom ned og se hvad der
bliver lavet på bålet. Det
er så hyggeligt i denne
kolde tid.

Mandag 30-11
Med forbehold for
ændringer:
I dag tager vi
juletræstur, vi skal
fælde et juletræ til
klubben. Der er plads til
8. Snak med Peter hvis
du vil med. Turen er
gratis.

December 2020
Tirsdag 1-12
I december har vi forskellige
traditioner. I år gør vi det så
Corona venligt som muligt.
Vi finder ”Nissen” (en nisse i
træ, som bliver gemt rundt i
klubben hver dag). Og så
trækker vi kalendergave hver
dag, man kan blive trukket hvis
man er i klub OG man har
husket at
krydse sig ind.

Onsdag 2-12
Husk at I også kan følge os på
både instagram og Facebook.

I dag er der ridning.

Instagram: kuh_klub

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

I dag er der ridning.
Vi kører kl. 15.00.
Hele

december kører René Call of
Cthulhu i hulen, er du nysgerrig
på hvad det er, så gå op og få
en snak med ham.

Fredag 4-12
Husk og kom i gang med dine
julegaver, hvis du ikke allerede
er begyndt.

Facebook: K.U.H

Igen i dag tager Yannick på
hemmelig tur, der 8 pladser,
turen er gratis. Husk og meld
dig på.

Mandag 7-12

Torsdag 3-12

HUSK at du kan lave din egen
jule CD i musikken. Snak med
Kristoffer, hvis det er noget du
kunne tænke dig. En CD koster
10 kr.

Tirsdag 8-12

Onsdag 9-12

Nåede du ikke med på ugens
hemmelige tur i sidste uge, har
du chancen igen i dag. Yannick
fylder bussen, med 8 pladser og
tager ud i det blå. Husk og meld
dig på, turen er gratis.

Er du en haj til at stå på skøjter,
så har du chancen for at
komme på skøjtetur i dag. Vi
tager til Frederiksberg Runddel,
klubben har skøjter du kan
låne. Turen er gratis, vi kører
fra klubben kl. 15.00 og er
hjemme kl.18.00. Der er 16
pladser, vi kører i vores egne
busser. Meld dig på i baren.

Yannicks Fest stue slår dørene
op, med Corona venlige
konkurrencer i stuen. Kom ned
og se hvad han har fundet på.
Det bliver supersjovt.

Torsdag 10-12
I dag er der ridning.

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

Fredag 11-12
I dag er der julehorror på
bedste Corona venlige måde.
Der vil være gys og gru. Kom
ned og vær med, det bliver
(U)hyggeligt.
Vi hygger også med bål i haven.

December 2020
Mandag 14-12
I dag er der ridning.
Vi kører kl. 15.00.

Mandag 21-12
Så blev det juleferie.
Klubben er åben 9-16.
Også for UK.

Tirsdag 15-12

Onsdag 16-12

Torsdag 17-12

Fredag 18-12

Årets sidste hemmelige tur ud i
det blå med Yannick er i dag.
Der er 8 pladser og turen er
gratis. Husk og meld dig på. I
kører kl. 15.00 og er hjemme
igen kl. 17.00.

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.

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.

Yannick åbner op for årets
sidste Feststue, med sjove
konkurrencer i stuen. Kom ned
og se hvad han har fundet på.
Det bliver supersjovt.

Tirsdag 22-12

Onsdag 23-12

Torsdag 24-12

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

JULEAFTEN

I dag står den på film hygge.
Husk at klubben er åben fra 916. Også for UK´er.

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.

I dag holder klubben lukket.
Personalet i Køgevejen, ønsker
alle en glædelig jul, samt et
lykkebringende nytår.
Vi ses i det nye år. Klubben
åbner igen mandag d. 4-1-21.

Husk vi åbner fra kl. 9.00 til
16.00

