Maj 2019
Onsdag 1-5
KLUBBEN HAR LUKKET.
RIGTIG GOD FRI DAG.

Torsdag 2-5
I dag starter alle de nye
maj børn. Kom ned og
byd dem velkommen i
vores klub.
Velkommen til jer.

---------------------------------Ridning kører vi fra
klubben kl. 15. Hvis du er
ny og gerne vil vide mere
om ridning, så skal du
snakke med Bjarne.

Mandag 6-5
I dag er der tivoli tur for
gamle børn. Turen koster
175 kr., eller gratis hvis
man har wildcard. Husk
og tilmeld dig i baren. Vi
tager afsted ca.14.30 og
er hjemme igen på
Åmarken St. kl. ca. 20.30
hvor dit barn afhentes.
HUSK penge til mad eller
madpakke.
---------------------------------Ridning kl.15.00

Tirsdag 7-5
I dag holder vi Burger
aften for nye maj børn. Vi
starter kl. 17 og slutter ca.
kl. 20.00 hvor dit barn
afhentes. Det koster 20
kr. og betales kontant ved
tilmelding i baren.
Aftenklubben vil være
LUKKET i dag.

Fredag 3-5
I dag er der Sci-fi aften.
Det er fra 17-23, og
koster 25 kr. med spisning
som betales kontant i
baren ved tilmelding. Hvis
du spiser hjemme, er det
gratis. Vi ser serier med
robotter, rumskibe og
tidsrejser. Alle er
velkomne. Da en af
serierne kan være for
børn i alderen 11+ skal vi
have skriftligt samtykke
fra forældre. Der er
mulighed for afhentning
tidligere end 23.

Onsdag 8-5
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.

Torsdag 9-5
I dag er der drengeklub
for 4 klasses drengene
sammen med Alexander
kl. 15.30. Når man går i 4
klasse kan man være med
i drenge klubben, her
snakker vi om mange
forskellige ting. Bl.a. hvad
man godt ku tænke sig
der kom i klubben eller
hvilke aktiviteter man
gerne vil lave.
Ridning kl 15.00

Fredag 10-5
I dag kan man lave lækre
bolsjer i køkkenet hos
Anja. Det er først til
mølle, så skynd jer i klub
efter skole. Det koster 10
kr. Det kan trækkes fra
krea kortet eller betales
kontant.
---------------------------------Er du til BMX, hop og
skarpe hjørner, så kan du
komme med Yannick ud
og køre BMX. Klubben har
udstyr og cykler. Vi køre
når i kommer fra skole og
er hjemme ca kl. 17.00.

Søndag 12-5

MORS DAG

Maj 2019
Mandag 13-5
Ridning vi køre fra
klubben kl. 15.00. Hvis du
er ny og gerne vil vide
mere om ridning, så skal
du snakke med Bjarne.

Tirsdag 14-5
Værkstederne har åbent.

Mandag 20-5
I dag er der tivoli tur for
nye børn. Turen koster
175 kr., eller gratis hvis
man har wildcard. Husk
og tilmeld dig i baren. Vi
tager afsted ca.14.30 og
er hjemme igen på
Åmarken St. kl. ca. 20.30
hvor dit barn afhentes.
HUSK penge til mad eller
madpakke.

Tirsdag 21-5
I dag er der
FORÆLDREMØDE.
Det er for alle, nye som
gamle forældre. Vi starter
kl. 19.00 og efterfølgende
er der Thise Ladegaard
møde.

Ridning kl. 15.00

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.

onsdag 15-5
I dag er der tur til AirTrix.
AirTrix er en kæmpe
trampolin park, hvor man
kan få brændt en masse
krudt af. Turen koster 75
kr. som betales ved
tilmelding i baren. Vi køre
fra klubben ca. kl. 16.00
og er hjemme igen ca.
kl.19.00.

Torsdag 16-5
Ridning kl. 15.00

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.
17.00 og
slutter ca.
kl. 21.00.

KLUBBEN HAR LUKKET.
STOREBEDE DAG.

Onsdag 22-5
Værkstederne har åbent.

Torsdag 23-5

Fredag 24-5
Er du til BMX, hop og
skarpe hjørner, så kan du
komme med Yannick ud
og køre BMX. Klubben har
udstyr og cykler. Vi køre
når i kommer fra skole og
er hjemme ca. kl. 17.00.
---------------------------------I dag er der kanin
overnatning. Det er fra kl.
20.00 til lørdag kl. 12.00.
Det koster 25 kr., og kan
trækkes fra krea kortet,
via bank overførsel eller
mobil pay. Tilmeld dig i
baren.

Ridning kl. 15.00.
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.

Drengeklub for, 4
klasserne med Alexander
kl.15.30.

Fredag 17-5

Søndag 19-5
Alexander spiller
amerikansk fodbold.
Kunne du tænke dig og
komme med ud og se
ham og hans hold spille
en kamp? Så er det nu du
har chancen. Vi køre fra
klubben kl.12.00 og
hjemme igen ved spisetid.
Turen er gratis, meld dig
til i baren.

Maj 2019
Mandag 27-5
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 28-5
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.

onsdag 29-5
I dag kan man lave lækre
bolsjer i køkkenet hos
Anja. Det er først til
mølle, så skynd jer i klub
efter skole. Det koster 10
kr. Det kan trækkes fra
krea kortet eller betales
kontant.
---------------------------------JK`erne tager på
weekendtur til Prag.
Rigtig god
tur til jer
alle.

Ridning kl. 15.00

Torsdag 30-5

Fredag 31-5

KLUBBEN ER LUKKET
KRISTI
HIMMELFARTSDAG

Klubben er lukket

Juni 2019
Mandag 3-6
I dag er der shoppetur, til
Rødovre centret. Vi tager
afsted fra klubben 14.30
og er hjemme igen kl.
20.30. Turen er gratis,
men I skal have penge
med, til mad og til og
shoppe for. Husk og meld
dig til i baren.

Tirsdag 4-6
I dag er der Hockey
turnering i klubben. Vi
starter når i kommer fra
skole. Så kom ned og spil
med dine venner.

Onsdag 5-6
KLUBBEN HAR LUKKET I
DAG GRUNDLOVSDAG.

Torsdag 6-6
Ridning kl. 15.00
---------------------------------Drengeklub for, 4
klasserne med Alexander
kl.15.30.

Fredag 7-6
Er du til BMX, hop og
skarpe hjørner, så kan du
komme med Yannick ud
og køre BMX. Klubben har
udstyr og cykler. Vi køre
når i kommer fra skole og
er hjemme ca. kl. 17.00.

FARS DAG

Navne som, Gurli gris,
mek pek, hip som hap og
andre optræder.
Vil du vide mere, så spørg
Peter

Ridning kl. 15.00

Mandag 10-6
KLUBBEN ER LUKKET 2.
PINSEDAG

Lørdag 8-6
I dag er der Børne festibal
i fælledparken. Vi mødes i
klubben kl. 10.30 og er
hjemme igen kl. 17.00.
Turen koster 50 kr. Meld
dig til i baren.
HUSK penge til mad og
drikke, det er ikke tilladt
og tage eget med.

Tirsdag 11-6
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.

Onsdag 12-6
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.

Torsdag 13-6
Ridning vi køre fra
klubben kl. 15.00. Hvis du
er ny og gerne vil vide
mere om ridning, så skal
du snakke med Bjarne.

Drengeklub for, 4
klasserne med Alexander
kl.15.30.

Fredag 14-6
I dag er der skattejagt i
klubben, kom ned og se
hvad i skal finde. I melder
jer på når i kommer fra
skole.

Juni 2019
Mandag 17- 6
Ridning vi køre fra
klubben kl. 15.00. Hvis du
er ny og gerne vil vide
mere om ridning, så skal
du snakke med Bjarne.

Mandag 24-6
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.

Tirsdag 18-6
I dag tager vi i X-jump,
turen koster 75 kr. Som
betales ved tilmelding
baren kontant, via bank
overførsel eller mobil pay.
Vi tager fra klubben kl.
15.00 og er hjemme igen
kl. 17.30. X-jump er en
trampolin park, hvor man
kan få brændt en masse
krudt af og lave masser af
fede tricks.

Onsdag 19-6
I dag er Fangerne på
Køgevejen, i bliver delt op i
hold når i kommer fra skole.
I skal rundt i huset til
forskellige poster, hvor i
skal konkurrere og indsamle
nøgler, dem som har flest
nøgler til sidst vinder. Det er
supersjovt, så kom ned og
få en sjov dag i din klub.

Tirsdag 25-6
I dag kan du lave flotte
smykker og nøgleringe i
krea, kom op og se hvad
vi kan finde på.

Onsdag 26-6
Kom ned i din klub og se
hvad du kan lave, vi har
masser af spændende ting
og sager du kan tage dig til.

Torsdag 20-6
Drengeklub for, 4
klasserne med Alexander
kl.15.30.

Ridning kl. 15.00

Torsdag 27-6
Drengeklub for, 4
klasserne med Alexander
kl.15.30.

Ridning kl. 15.00
Ridning kl. 15.00

Fredag 21-6
Er du til BMX, hop og skarpe
hjørner, så kan du komme
med Yannick ud og køre BMX.
Klubben har udstyr og cykler.
Vi køre når i kommer fra
skole og er hjemme ca. kl.
17.00.

Fredag 28-6
SOMMERFERIE AFSLUTNING.

