September 2019
Mandag 2-9
Kunne du godt tænke dig at
bruge en aften i din klub sammen
med din mor, så er det nu du skal
slå til. Vi holder mor/barn aften i
dag, fra 17-20.30. Det koster 20
kr. pr familie. Der vil blive
serveret lækre boller med pålæg.
Tilmelding senest i dag inden
kl.12.00.

Tirsdag 3-9
I dag kan du bage med hjem, i
køkkenet hos Anja. Det koster
10 kr. enten kontant eller på
krea kort.
I dag afholder vi ”Efter sommer”
OL i klubben, kom ned og vær
med det bliver super sjovt.

Onsdag 4-9
Er du en haj til bordtennis, så
har du chancen for at være
med til at spille turnering i
klubben, hvis du tænker det
er noget for dig, så snak med
Bjarne.

Torsdag 5-9
Ridning:
Hold 1. kl 15.00
Hold 2. Kl 16.00
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

Anja er i krea i dag, kom op og se
hvad hun har fundet på.
Ridning kl 15.00
Mandag 9-9
I dag er der tivoli tur. 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
Anja er i krea i dag, kom op og se
hvad hun har fundet på.

Fredag 6-9
Trænger dyrene til noget nyt
legetøj eller nogle lækre god
bider, så kan du tage med Cecilie
på kanin shoppetur. Vi tager
afsted når alle er kommet.
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 det for 4
klasserne.
Billetsalget til Risbjerg gård
Disko starter i dag.

Tirsdag 10-9
I dag er der Fortnite Challenge i
klubben. Kom ned og vær med,
der er fede præmier på spil.

I dag kan du bage med hjem
ude i køkkenet hos Anja. Det
koster 10 kr. enten kontant eller
på krea kort.

Onsdag 11-9
Værkstederne har åbent.

Torsdag 12-9
Der er blevet lavet to
hold, til ridning om
Kom ned i din klub og hyg dig torsdagen, så derfor er
med dine kammerater. I kan der to afgange.
spille spil, spille bold, tegne,
Hold 1. kl. 15.00
stå på stylter, stå på
Hold 2. Kl. 16.00
rulleskøjter og meget mere.

Fredag 13-9
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 det for 5
klasserne.

Iaften er der Doctor Who aften,
hvis du vil vide mere, så snak med
René.

September 2019
Mandag 16-9
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.

Anja er i krea i dag, kom op
og se hvad hun har fundet
på.
Mandag 23-9
I dag afholder Nicolai
fodboldturnering, hvis du
kunne tænke dig og være
med, så tag en snak med
ham.
Ridning kl. 15.00

Tirsdag 17-9
I dag er der
høvdingebold turnering i
Køgevejen. Kom ned og
vær med til at lave et
hold med dine
kammerater, så i kan
vinde turneringen. Snak
med Bjarne hvis du vil
være med.

I dag kan du bage med
hjem ude i køkkenet hos
Anja. Det koster 10 kr.
enten kontant eller på
krea kort.
Tirsdag 24-9
I dag kan du bage med
hjem ude i køkkenet hos
Anja. Det koster 10 kr.
enten kontant eller på
krea kort.

onsdag 18-9
I dag tager vi i X-jump,
turen koster 75 kr. Som
betales ved tilmelding i
baren kontant, via bank
overførsel eller mobil pay.
Vi tager fra klubben kl.
16.00 og er hjemme igen
kl. 18.30. X-jump er en
trampolin park, hvor man
kan få brændt en masse
krudt af og lave masser af
fede tricks.

Torsdag 19-9
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.
20.30.

Ridning:
Hold 1 kl. 15.00
Hold 2 kl. 16.00
Onsdag 25-9
Så er det tid til en aftentur
ud i det blå, du kan være
med til at bestemme hvor
turen går hen. Der er 7
pladser, og turen er gratis.
Vi tager afsted ca. kl. 19.00
og er hjemme igen kl.
20.00

Anja er i krea i dag, kom op
og se hvad hun har fundet
på.
Sidste frist for tilmelding
til tøseovernatning fredag
den 4. oktober.

Torsdag 26-9
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
mere.

Fredag 20-9
Ska du og dine venner ud
og danse, så er det i dag
det sker. Der er Disko på
Risbjerg gård, det starter
kl. 19 og kl. 22 siger vi tak
for i aften. Prisen er 20 kr.

I dag er der BMX for 4
klasserne. Snak med
Yannick hvis det var
noget du godt kunne
tænke dig.
Fredag 27-9
I dag er der BMX for 5
klasserne, snak med
Yannick hvis det var
noget du godt kunne
tænke dig.

Mandag 30-9
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.

Ridning:
Hold 1 kl 15.00
Hold 2 kl. 16.00

Ridning kl. 15.00

Oktober 2019
Tirsdag 1-10
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.

Mandag 7-10
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.

Ridning kl. 15.00

Onsdag 2-10
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 3-10
Ridning:
Hold 1 kl. 15.00
Hold 2 kl. 16.00

Tirsdag 8-10

Onsdag 9-10

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
super sjovt.

I dag er der Fortnite
Challenge i klubben. Kom
ned og vær med, der er fede
præmier på spil.

Sidste frist for tilmelding til
efterårsferieturene.

Fredag 4-10
Så er det tid til endnu en
tøseovernatning. Vi åbner
dørene kl. 20.00 og går hjem
kl. 08.00 lørdag morgen, det
koster 25 kr. og være med.
Husk og meld dig til i baren.

Torsdag 10-10
Ridning:
Hold 1 kl. 15.00
Hold 2 kl. 16.00

Fredag 11-10
I dag er der BMX for 5 klasserne,
snak med Yannick hvis det var
noget du godt kunne tænke dig.

Oktober 2019
Efterårsferie program 2019 HUSK og meld jer på ture inden den 9. oktober.
Mandag 14-10
I dag går turen til Køge
svømmehal. Vi tager
afsted kl. 10 og er
hjemme igen kl. 16.00.
HUSK madpakke. Turen
er gratis, og du melder
dig til i baren.

Tirsdag 15-10

Onsdag 16-10

Torsdag 17-10

Fredag 18-10

I dag er der bowlingtur kl.
11-ca 15.00. Turen er
gratis, der er 12 pladser så
husk og melde dig til i
baren.

I dag er der tivoli tur. Turen
koster 175 kr., eller gratis
hvis man har wildcard. Husk
og tilmeld dig i baren. Vi
tager afsted 10.00 og er
hjemme igen kl. 17.00.
HUSK penge til mad eller
madpakke.

I dag er der tur til
Arbejdermuseet. ”Da
oldemor var barn”
Hjemtur igennem strøget
med is besøg på McDonalds.
Turen er gratis, husk og
melde dig til.

I dag står den på hygge i
huset med film, varme
boller og popcorn.

Rigtig god tur og
fornøjelse til dem der skal
på kanotur i dag.

Velkommen hjem til
kanofolkene.

Mandag 21-10

Tirsdag 22-10

Så varer det ikke længe
før julen står for døren,
og med alle de julegaver i
skal nå og lave, er det en
rigtig god ide og gå i gang
allerede nu. Så i dag
starter

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.

Onsdag 23-10
Værkstederne har åbent.

Torsdag 24-10
Ridning:
Hold 1 kl. 15.00
Hold 2 kl. 16.00

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.

Aftenklubben er lukket, på
grund af kursus.

Fredag 25-10
I dag er der BMX for 4
klasserne. Snak med
Yannick hvis det var
noget du godt kunne
tænke dig.

Lørdag 26-10
I dag er der spring
konkurrence i
kaninhuset, hvis du vil
være med snak med
Cecilie og meld dig på.
Det koster 20 kr. Det er
fra kl. 10.00 til 16.00

Oktober 2019
Mandag 28-10
Ridning kl. 15.00
Så er det ved at være tid
til at stemmerne skal
smøres. Vi starter op på
øvning af Lucia i dag. Snak
med Birde hvis du kunne
tænke dig at være med i
vores Lucia optog.

Tirsdag 29-10
I dag kan du bage med
hjem ude i køkkenet hos
Anja. Det koster 10 kr.
enten kontant eller på
krea kort.

Onsdag 30-10
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 31-10
Ridning:
Hold 1 kl. 15.00
Hold 2 kl. 16.00
I dag er det Halloween,
måske der er en masse
gys i din klub, kom ned og
kig.

