Oktober 2021
I uge 42, er der efterårsferie. Se særskilt program. Vi åbner 9-16.
Fredag 1-10
Det er tid til at 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. 22-10-21 bliver
det smidt i
genbrugskassen i krea.

Mandag 4-10

Tirsdag 5-10

Onsdag 6-10

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.

Sådan tilmelder du dit barn, til
ture. Man skal altid ringe til
klubben, og sikre sig at der er
en plads til dit barn, før I
betaler.
Man kan tilmelde sig ture på 3
forskellige måder:
- Tag kontanter med og meld
dig til i baren hos Birthe.
- Mobile pay (88276) husk
barnets navn, klub nr. og hvad
pengene er til.
- Konto overførsel (34090012139047) husk barnets
navn, klub nr. og hvad
pengene er til.

I dag er der pædagog byttedag.
Det betyder at pædagogerne
bytter plads i huset. Måske
Kristoffer står i baren, eller
Cecilie er i krea… Kom ned og
se hvad vi har fundet på. Huset
bliver vendt på hovedet. Det
bliver supersjovt.

I dag er der ridning. Vi kører kl.
15.00.

JK/UK
I dag i aften klubben er, er der
kageaften. Kom i aften klub og
bag kage med os. Du kan også
bage med hjem for 10 kr.

Torsdag 7-10
I dag er der ridning.
Hold 1 kører kl. 15.00.
Hold 2 kører kl. 16.00.

Vidste du……
Når man går i 6. klasse eller
derover, er man JK eller UK
og må komme i aften klub.
Vi har åbent fra kl. 18-21,
mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag.

Fredag 8-10
Så er det tid til en
tøseovernatning. Vi åbner
dørene kl. 20.00 og går hjem kl.
08.00 lørdag morgen, det
koster 25 kr. Tilmelding i baren,
mobil pay eller klubbens konto.

Oktober 2021
Mandag 11-10
I dag er der ridning. Vi
kører kl. 15.00.

Tirsdag 12-10
Vidste du…….
Klubben er åben mandag torsdag fra 14-18 for FK/JK. (4-8.
klasser)
Fredag, der er klubben åben fra
14-17.

Værkstederne har
åbent. Kom ned og hyg
med dine venner. Der er
masser I kan lave, og
ellers finder vi på noget
sjovt.

For JK/UK (6 klasser og op til 18
år) har klubben åben:
mandag – torsdag 18-21.

Mandag 25-10

Tirsdag 26-10

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. Vi øver hverdag
kl. 15.15.

I dag tager vi i X-jump, det koster
75 kr. Som betales ved tilmelding
i baren.
Vi tager fra klubben kl. 15.00 og
er hjemme igen kl. ca. 18.00. Der
er 8 pladser. X-jump er en
trampolin park, hvor man kan få
brændt en masse
krudt af, og lave
masser af fede tricks.
Alexander spiller basket mod
præstemosen i dag. I kører 14.45.

Onsdag 13-10
I dag er der KUH 5 kamp i
klubben. Kom ned og
udfordre en voksen eller
dine venner.
Vi starter når I
har fri.

Torsdag 14-10
Husk at I også kan følge
os på både instagram og
Facebook.
Instagram: kuh_klub

Fredag 15-10
I dag spilles der Wii i
stuen, hvor du kan
udfordre en voksen
eller en af dine
venner. Kom og vær
med.

Facebook: K.U.H

JK/UK
I dag er der filmaften i aften
klubben. Vi starter kl. 18.30.
Det er gratis.
Vi stemmer blandt udvalgte
film. Vi giver popcorn. Så
kom med jeres bedste
humør og hyg med os.

Onsdag 27-10
Værkstederne har åbent.
Kom ned og hyg med dine
venner. Der er masser I kan
lave, og ellers finder vi på
noget sjovt.
Hvis du går i 5. klasse, så har
du mulighed for at komme i
aften klub i dag. Fra 17-20.
Vi spiser pasta med
kødsovs, hygger med varm
kakao, brætspil mm. Pris 25
kr.

I dag er der ridning.
Hold 1. kører kl. 15.00
Hold 2. kører kl.16.00

Kl. 17 siger vi god
weekend.

Torsdag 28-10

Fredag 29-10

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 kom i
krea, og få overblik over
hvem, der skal have gaver
og hvor mange der skal
laves.

I dag er der Halloween
i klubben, kom ned og
se hvad der sker, vi
lover at det bliver
(u)hyggeligt!!!

Lørdag 30-10
I dag afholdes der Fyns cup
med overnatning i klubben.
For mere info snak med
Yannick.
Der afholdes spring
konkurrence, for kaninerne i
dag. Vi starter kl. 10.00 og
slutter kl.14.00.
Prisen er 10 kr. Der vil være
frokost i klubben, og blive
udleveret diplomer og
præmier til vinderne.

