PROGRAM 2021
September

Venskabsuge
Tag dine
klassekammerater
med i klubben.
KOM & LEG!

Onsdag d. 1/9
Klubmøde & slikkepinde

Torsdag d. 2/9

Dødbold i hallen & Cross

Fredag d. 3/9

Kom og være med til
vores klubmøde:

Hvad kunne du tænke dig at
spise i klubben?
Hvilke spil vil du spille?
Hvad skal vi lave?

V ær med til at bestemme i DIN klub!

kludder mutter og muffins

Mandag d. 6/9
Gææææt prisen

Tirsdag d. 7/9
Klatring

UDEDAG - VI HOLDER UDEKLUB Onsdag d. 8/9
Klubben er lukket altså
indenfor - Husk tøj efter
vejret.

Bålhygge med pølser, brød
og skumfiduser

Torsdag d. 9/9
Klubbernes dag

Mandag d. 13/9
Bank en voksen

Mmmums...kom med!

Fællesspisning
kl. 17.00 - 19.00
20kr. pr. deltager
I klubben stemmer vi om hvad vi skal spise

- Vi klatre, skater og leger i
Ungdomsskolens klatrehal så
ofte vi kan, året rundt!

Onsdag d. 15/9
Fællesspisning i klubben

Torsdag d.16/9
Cross og Cluedo live

Fredag d. 17/9
Film & popcorn
og LAN-Party

I Tivoli friheden - det koster 150kr.
Afgang kl. 14.00
Hjemkomst kl 21.00
OBS: Klubben er lukket for
dem som ikke skal med!
Lan Party i Søften
fra kl 17.00 - 22.00

Det koster 25kr - se
mere info i
aktivitetsoverblikket

Vi har 16 pladser

Mandag d. 20/9
Rundt om bordet
og klubråd

Tirsdag d. 21/9
Klatring m. Søften

OBS
Information om alle
de aktiviteter der
kræver tilmelding
findes i
aktivitetsoverblikket

Onsdag d. 22/9
Trade-day

Torsdag d. 23/9
Cross & Pokemon jagt

Fredag d. 24/9

lækk
er

tr
ad
eda
y

Tag en pose ting med
hjemmefra og byt dem til nyt
Tilmeld dig i klubben hos
Louise!

Lagkage konkurence

Mandag d. 27/9
Fodboldturnering m
Daniel

Tirsdag d. 28/9
Klatring m. Søften

Torsdag d. 30/9

Fælles fødselsdag og Cross

Alle tilmeldinger kan ske via fremmøde, sms: 51181991 eller over mail: mirm@favrskov.dk

PROGRAM
2021
Oktober

Det skal
fejres!

Fredag d. 1/10
Gården har 44års
fødselsdag - Hurrraa

Mandag d. 4/10
Klubmøde & Kanelbollens dag

Det skal vi da
fejre med
kage!

Tirsdag d. 5/10
Ballondyrets dag

Onsdag d. 6/10

Hammel
Fritidscenter
TØR!

Tik Tok danse konkurrence

Mon du
GØR?

Fredag d. 8/10

Torsdag d. 7/10
Cross &
Blindsmagning

Film - Maraton
kl. 16.30 -21.00

Mandag d. 11/10
Sten, saks, papir stafet

Tirsdag d. 12/10
HUSK

Tilmeld dig,
hvis du vil
lege med!
Send en mail
m. barnets
navn og
hvilke dage
h*n kommer
senest d.
1/10

Vi skal se 2 film
og hygge.
Vi disker op med
aftensmad
Slik kan købes i baren.
Det koster 15 kr at deltage

Vi har 30 pladser

Klatring & klubråd

Onsdag d. 13/10
Cheeseburger bingo

Torsdag d. 14/10
Cross

Fredag d. 15/10

Vi ser børnegys & spiser popcorn

FERIE

UGE 42 FERIE

Efterårsferie
Åbent 8.00 - 16.00
HUSK: Madpakken
Torsdag d. 21/1o tager vi
i djurs sommerland

Vi har 40 pladser
vi tager til halloween i
djurs sommerland.
50kr m sæsonkort - 250kr uden

Ud: kl 9.00 Hjem: kl 18.00

Klubben er lukket for dem
som ikke skal med

Vi bager for en sag hele ugen
Mandag d. 25/10

Kom i klubben og
køb lækre
uhyggelige kager

Vi bager og Halloween
(u)hygger

Tirsdag d. 26/10
Klatring i frysehuset

Det går til et godt
formål!

Fredag d. 29/10

Se mere i
aktivitetsoverblikket

Afholder vi "Bag for en sag"
forældrekaffe kl. 15.00 - 17.00

Smug kig på
November

- Bowling
- Bolsjer
- Brætspils turnering
- Biograftur
- Badeland

Smug kig på
December

- Juleshoppetur
- Sommeruge
- Skøjtetur
- Pakkeleg

Alle tilmeldinger kan ske via fremmøde, sms: 51181991 eller over mail: mirm@favrskov.dk

