September 2018
Mandag 3/9
Shoppetur for FK/JK´er. Turen er
gratis. Vi tager afsted kl 14.30 og
er hjemme igen 20.30 på
Åmarken. Husk penge og shoppe
for og
evt.
Mad.

Tirsdag 4/9

Onsdag 5/9

I dag tager vi i Valby svømmehal. Værkstederne har åbent
Der er 15 pladser, så skynd dig at
meld dig på i cafeen hos Birthe.
Kom ned i din klub og hyg dig
med dine kammerater.
Vi tager afsted kl. 14.30 og er
hjemme igen kl 17.00.
I kan spille spil, spille bold,
Turen er gratis.
tegne, stå på stylter, stå på
rulleskøjter, og meget meget
mere.

Torsdag 6/9
Vi laver hjemmelavet tæpper i
krea, med pomponer af garn.
Kom op og vær med eller bare til
en hyggelig snak.

I dag kan du bage eller lave
bolcher hos Anja i køkkenet, det
koster 10 kr.
Kanin shoppetur, turen er gratis
du skal kun have penge med og
shoppe for.
Fantasy Aften for fk/ Jk/Uk, vi
starter kl. 17 og slutter kl 23.
Hvis du vil spise med koster det
25 kr. Meld dig til i baren hos
Birthe.

I denne uge kan du lære og
strikke, det sker hos Susan i rolle
værkstedet.

Billet salget til Risbjerggård disko
starter i dag. 10 kr

Mandag 10/9

Tirsdag 11/9

Onsdag 12/9

I dag er der Tivoli tur for
FK/JK´er, det koster 175 kr.
Pengene dækker transport, tur
pas og indgang. Hvis du har
wildcard er det gratis. HUSK
mad pakke eller penge til mad.
Vi tager afsted kl 14.30 og er
hjemme på Åmarken st. kl 20.30
hvor dit barn skal hentes.

FortNight challenge, vi starter kl
15 og slutter kl 17.
(Pc rummet er lukket denne dag)

I dag spiller vi fodtennis på
banen. Kom og vær med
sammen med dine kammerater.
Det bliver super sjovt.

I denne uge kan du sy tasker
sammen med Susan, i rolle
værkstedet.

Fredag 7/9

Snak med Bjarne eller Kristoffer
hvis det er noget du vil være
med til.

Torsdag 13/9
I dag laver vi smykker i krea,
kom og se hvad vi kan finde på.

Fredag 14/9
I dag kan du bage eller lave
bolcher hos Anja i køkkenet, det
koster 10 kr.
BMX sæsonen er startet, snak
med Yannick hvis der er noget
som du er intresseret i.
Kunne du tænke dig at have en
aften med din far (eller måske
bedstefar) i din klub. Så har du
chancen nu. Tag ham under
armen kl 17 og hyg et par timer
til kl 20. Mere info kommer.

September 2018
Mandag 17/9
Vi fortsætter i denne uge med
og strikke. Så hvis du ikke nåede
og lære det i sidste uge kan du
stadig nå det.
Det sker hos Susan i rolle
værkstedet.

Mandag 24/9
I dag er der hockey på basket
banen. Kom og vær med, det
bliver sjovt. Vi starter når I
kommer fra skole.

Tirsdag 18/9

I dag tager vi i Valby svømmehal. I dag er der skattejagt i klubben,
Der er 15 pladser, så skynd dig at kom ned og se hvad det går ud
meld dig på i cafeen hos Birthe.
på, måske du finder skatten og
vinder en præmie.
Vi tager afsted kl. 14.30 og er
hjemme igen kl 17.00.
Turen er gratis.

Tirsdag 25/9
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 meget
mere.

Hvis du ikke nåede og blive
færdig med at sy din taske, kan
du gøre det i denne uge hos
Susan i rolle værkstedet.

Onsdag 19/9

Torsdag 20/9

Fredag 21/9

I dag er der rundbold på banen,
I dag kan du bage eller lave
kom ned i din klub og stil et
bolcher hos Anja i køkkenet, det
hold. Jo flere jo sjovere.
koster 10 kr.
Vi starter når I kommer fra skole.
Risbjerggård disko, skal du og
dine kammerater ud og danse?
Så er det i dag, det sker.
Prisen er 10 kr, hvis du går i 4-6
klasse.
Dørene åbner kl 19 og kl 22 siger
vi tak for iaften.

Onsdag 26/9

Torsdag 27/9

Fredag 28/9

I dag tager vi i, Trampolin Airtrix.
Turen er for JK´er (6-7-8 klasser)
Prisen er 120.kr.
Vi tager afsted kl.16 og er
hjemme ca. kl. 20.
Pizza og saft inkluderet.

I dag er vi kreative med perler i
krea. Kom op og vær med eller
hvis du bare vil hygge og snakke,
er dette også en mulighed.

I dag kan du bage eller lave
bolcher hos Anja i køkkenet, det
koster 10 kr.

Snak med Yannick.

BMX sæsonen er startet, snak
med Yannick hvis der er noget
som du er intresseret i.

Oktober 2018
Mandag 1/10
I denne uge kan du lave
Patchwork i rolle værkstedet hos
Susan. Kom op og se hvad i kan
finde på sammen.

Tirsdag 2/10
I dag står huset på hovedet, vi
holder pædagog byttedag.
Ingen af de voksne er hvor de
plejer, og det er heller ikke
sikkert at der bliver spillet
computer i PC rummet. Kom ned
og se hvad vi har fundet på af
sjov og ballade.

Onsdag 3/10
I dag spiller vi fodtennis på
banen. Kom og vær med
sammen med dine kammerater.
Det bliver super sjovt.

Torsdag 4/10
I dag kan du bage eller lave
bolcher med Anja i køkkenet,
det koster 10 kr.

Fredag 5/10
Så slår vi atter dørene op for en
Tøse Overnatning. (Fk/Jk/Uk)
Der skal hygges hele natten med
film, dans, spil gemmeleg og
meget mere.
Det er fra kl 20.00 til kl 08.00, og
koster 25 kr. Meld dig på hos
Birthe i cafeen.

Måske vi holder Julebal på
boldbanen… Ingen ved det.

Mandag 8/10

Tirsdag 9/10

Onsdag 10/10

Vi fortsætter med at lave
Patchwork hos Susan i rolle
værkstedet.

I dag tager vi i Valby svømmehal. I dag afholder vi MGP 2018 i
Der er 15 pladser, så skynd dig at klubben. Vi starter kl 15 og
meld dig på i cafeen hos Birthe.
slutter ca kl 16.00.

I dag er der hockey på basket
banen. Kom og vær med, det
bliver sjovt. Vi starter når I
kommer fra skole.

Vi tager afsted kl. 14.30 og er
hjemme igen kl 17.00.
Turen er gratis.

Mange har øvet, øvet og øvet, så
kom og kig på. Forældre,
søskende og bedste forældre er
velkomne.

Torsdag 11/10

Fredag 12/10

Igen i år er vi gået med til at
Bage for en sag, er dette noget
som du kunne tænke dig at være
med til, så snak med Anja, og
sammen kan i finde ud af hvad i
skal bage. Forældre: kom ned og
køb.

BMX er godt i gang, hvis det er
noget du vil prøve grænser med,
så snak med Yannick.

Oktober 2018
Mandag 15/10
(efterårsferie)
Dem der har meldt sig til årets
kanotur tager afsted kl. 8.00.
God tur.

Tirsdag 16/10
(efterårsferie)
I dag tager vi på Fisketorvet på
bio/shoppetur.
Hvis du vil i biffen koster turen
75kr.
Hvis du kun vil shoppe, er turen
gratis, du skal kun have penge
med og shoppe for.

Vi der er hjemme tænder bålet
og laver snobrød og spiller
rundbold.

Mandag 22/10
Hvis du ikke nåede og lære at
strikke sidst, så kan du stadig nå
det.
Det sker hos Susan i rolle
værkstedet.

onsdag 17/10
(efterårsferie)
I dag er der Tur til Tivoli, tag med
ind og se den flotte Halloween
udstilling. Pris 175. for transport,
indgang og turpas. Husk mad
eller penge til mad.
Vi tager afsted kl. 10.30 og er
hjemme kl. 17.00

torsdag 18/10
(efterårsferie)
Hjemkomst for dem som har
været på kanotur kl. 16.00

Fredag 19/10
(efterårsferie)
Vi holder film maraton i klubben
og hygger med pandekager.

Vi spiller levende Stratego- kom
og vær med.

Vi tager afsted kl 11.00 og er
hjemme igen ca. kl 16.00?

Tirsdag 23/10

Onsdag 24/10

I dag er der rundbold på banen,
I dag tager vi i X-Jump. Det
kom ned i din klub og stil et
koster 75 kr.
hold. Jo flere jo sjovere.
Vi starter når I kommer fra skole. Vi tager afsted kl 15.15 og er
hjemme igen kl. 17.30.

Torsdag 25/10
I dag kan du bage eller lave
bolcher med Anja i køkkenet,
det koster 10 kr.

Vi laver decopage i krea, kom op
og vær med.

Fredag 26/10
BMX er godt i gang, hvis det er
noget du vil prøve grænser med,
så snak med
Yannick.

I dag tager vi på
Cafe tur, med Fk´erne (4 -5
klasser) Der er begrænset
pladser, turen er gratis, men
man betaler selv for mad og
drikke. Vi mødes i klubben kl 17
og følges ad, eller mødes på
stedet. Mere info kommer. Vi
siger tak for i aften ca kl 20.

Oktober 2018
Mandag 29/10
Shoppetur for FK/JK´er. Turen er
gratis. Vi tager afsted kl 14.30 og
er hjemme igen 20.30 på
Åmarken. Husk penge til mad og
til at shoppe for.

Tirsdag 30/10

Onsdag 31/10

I dag tager vi i Valby svømmehal. Halloween dag/fest over temaet
Der er 15 pladser, så skynd dig at Mexico- Dia de Muertos.
meld dig på i cafeen hos Birthe.
Vi slutter med disko kl. 16.0018.00.
Vi tager afsted kl. 14.30 og er
Klæd dig ud hvis du vil, kom og
hjemme igen kl 17.00.
vær med.
Turen er gratis.

