September 2020
Tirsdag 1-9

Onsdag 2-9

I dag er der ”Bjarnes Bane”, og
hvad går det så ud på? Hver
tirsdag i september og oktober,
laver Bjarne nogle forskellige
lege/aktiviteter på banen. Kom
ned og vær med, det bliver
supersjovt. I dag spiller de
Stikbold.

Det er tid til og rydde op, på
hylderne i Krea. Så har du noget
stående som skal laves færdigt,
tages med hjem eller gives
videre. Så er det nu du skal
komme ned i klubben og få det
gjort.
Hvis tingene ikke er blevet
hentet, inden d. 12-10-20.
Bliver det smidt i
genbrugskassen
i krea.

Torsdag 3-9
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Fredag 4-9
Afhængig af vejret er der BMX i
dag. Så er du til fart over feltet
og beskidte bukser, og kunne
du tænke dig og prøve det af,
så tag en snak med Yannick.

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

Kl. 17.00 siger vi God weekend.

Mandag 7-9
I dag er der ridning, vi kører
kl. 15.00.

I dag er der kanin shoppetur. På
grund ad Corona, er der max
plads til 7. Snak med Cecilie
hvis du vil med.

Tirsdag 8-9

Onsdag 9-9

I dag er det ikke på banen at
”Bjarnes Bane foregår, Bjarne
tager nemlig på Pokemon go
jagt, med dem der har lyst. Så
er du vild med Pokemon, så
kom ned og vær med. De tager
afsted når alle er kommet.

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
rollespil og meget mere. Så
kom ned i din klub og snak med
en voksen eller hyg med dine
venner.

Torsdag 10-9
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Fredag 11-9
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.

Er du ikke til de store 4 benede,
så kom ned og hyg i din klub, du
og dine venner kan helt sikkert
finde på noget og lave.
Kl. 17.00 siger God weekend.

September 2020
Mandag 14-9
I dag slår vi dørene op til
”Yannicks Fest stue”
Der vil være masser af lege og
konkurrencer. Kom ned og se
hvad han har fundet på af sjove
ting og sager.

Tirsdag 15-9

Onsdag 16-9

I dag er der ”Bjarnes Bane” Og i
dag skal vi spille Høvdinge bold.
Kom ned og stil hold med dine
venner. Det bliver supersjovt.

I dag er der kanin shoppetur. På
grund ad Corona, er der max
plads til 7. Snak med Cecilie
hvis du vil med.

Torsdag 17-9
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Fredag 18-9
Afhængig af vejret er der BMX i
dag. Så er du til fart over feltet
og beskidte bukser, og kunne
du tænke dig og prøve det af,
så tag en snak med Yannick.

I dag er der ridning, vi kører
kl. 15.00.
Kl. 17.00 siger vi God weekend.

Mandag 21-9
I dag vender vi huset på
hovedet, der er nemlig
pædagog byttedag. Alle de
voksne bytter pladser, så kom
ned og se hvad der sker de
forskellige steder. Det bliver
supersjovt.

Tirsdag 22-9

Onsdag 23-9

I dag tager vi i X-jump, turen er
fuldt booket i dag, men der vil
komme flere ture til x-jump på
et senere tidspunkt. Vi kører fra
klubben kl. 15.00 og er hjemme
igen ca. kl. 17.30.

I dag er der far/barn aften,
kunne du godt tænke dig at
tage din far med i klub for en
dag, så er det nu du skal slå til.
Det koster 25 kr. pr næse, og er
med spisning. Vi starter kl.
17.30 og slutter ca. kl. 20.30.
Der er plads til
15 fædre.

Torsdag 24-9
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Fredag 25-9
Afhængig af vejret er der BMX i
dag. Så er du til fart over feltet
og beskidte bukser, og kunne
du tænke dig og prøve det af,
så tag en snak med Yannick.

Er du ikke til de store 4 benede,
så kom ned og hyg i din klub, du
og dine venner kan helt sikkert
finde på noget og lave.

Vi kører til ridning kl. 15.00

På ”Bjarnes Bane” er der
stikbold i dag.

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

Kl. 17.00 siger vi God weekend.
Sidste frist for tilmelding til
Gamer overnatning d.2-10. Pris
25 kr. Max 20 pladser.

September 2020
Mandag 28-9
I dag er der ridning, vi kører
kl. 15.00.

Tirsdag 29-9

Onsdag 30-9

I dag er det ikke på banen at
”Bjarnes Bane foregår, Bjarne
tager nemlig på Pokemon go
jagt, med dem der har lyst. Så
er du vild med Pokemon, så
kom ned og vær med. De tager
afsted når alle er kommet.

I dag afholder Alexander 3v3
fodboldturnering. Hvis du
kunne tænke dig og være med,
skal du melde dig til i baren.
Holdene er mixet, så om du
melder dig på alene, eller
sammen med dine venner,
kommer du på et hold.
Turneringen er gratis og bliver
afholdt i klubben.

Oktober 2020
Efterårsferie program kommer i en separat mail senere.
Torsdag 1-10
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Fredag 2-10
I dag er der Gamer overnatning,
prisen er 25 kr. Der er max 20
pladser. Vi starter kl. 19.00 og
KL 07.00 lørdag morgen går vi
hjem. Vil du vide mere så snak
med Peter eller Bjarne.

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.

Mandag 5-10
I dag er der ridning, vi kører
kl. 15.00.

I dag er der kanin shoppetur. På
grund ad Corona, er der max
plads til 7. Snak med Cecilie
hvis du vil med.

Tirsdag 6-10
I dag slår vi dørene op til
”Yannicks Fest stue”
Der vil være masser af lege og
konkurrencer. Kom ned og se
hvad han har fundet på af sjove
ting og sager.

Onsdag 7-10
I dag er der hyggeaften for alle
de nye Maj børn. På grund af
corona har vi været nødsaget til
at udskyde denne dag. Vi
hygger med pølser og brød på
bål. HUSK og meld dig til.
Du behøver ikke gå hjem og
komme igen. Det koster 20 kr.
Vi spiser ca. kl. 18.00 også
hygger vi ellers resten af tiden.
Kl. 20.00 siger vi tak for i aften
og går hjem.

Torsdag 8-10
I dag er der ridning.

Fredag 9-10

Selvom det er en underlig tid, vi
befinder os i, er værkstederne
Hold 1 kører kl. 15.00.
åbne, og der er masser du kan
Hold 2 kører kl. 16.00.
lave i din klub.
Du kan både være kreativ,
hygge i musikrummet, spille
spil, gå på stylter, snakke
rollespil og meget mere. Så
kom ned i din klub og snak med
Er du ikke til de store 4 benede, en voksen eller hyg med dine
så kom ned og hyg i din klub, du venner.
og dine venner kan helt sikkert
finde på noget og lave.
Kl.17.00 siger vi
God weekend.

Oktober 2020
Efterårsferie program kommer i en separat mail. Mandag 12-10 ønsker vi Thise folket en god tur 😊
Mandag 19-10
I dag er der ridning.
Vi kører kl. 15.00.

Tirsdag 20-10

Onsdag 21-10

I dag er der ”Bjarnes Bane” Og
i dag skal vi spille Høvdinge
bold. Kom ned og stil hold
med dine venner. Det bliver
supersjovt.

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
rollespil og meget mere. Så kom
ned i din klub og snak med en
voksen eller hyg med dine
venner.

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.

Mandag 26-10

Tirsdag 27-10

Onsdag 28-10

I dag kl. 15.00 er der kanin
møde, for dem som kommer i
kaninhuset, ejere som hjælpere.

I dag på ”Bjarnes Bane” er der
cirkel høvdingebold. Hvis du
godt kunne tænke dig og være
med og se hvad det går ud på,
så skal du bare komme ned i
klubben og snak med Bjarne.

I dag kl. 15.00 er der kanin
møde, for dem som kommer i
kaninhuset, ejere som hjælpere.

Vi kører til ridning kl. 15.00

Torsdag 22-10
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Er du ikke til de store 4
benede, så kom ned og hyg i
din klub, du og dine venner
kan helt sikkert finde på
noget og lave.

Torsdag 29-10
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Er du ikke til de store 4
benede, så kom ned og hyg i
din klub, du og dine venner
kan helt sikkert finde på
noget og lave.

Fredag 23-10
I dag er der kanin shoppetur. På
grund ad Corona, er der max
plads til 7. Snak med Cecilie hvis
du vil med.

I dag starter tilmeldingen til
tøseovernatningen d. 13-11-20.
Det koster 25 kr. Der er max 20
pladser.

Fredag 30-10
I dag spilles der Wii i stuen, hvor
du kan udfordre en voksen eller
en af dine venner. Kom og vær
med.

Kl.17.00 siger vi God weekend.

