
 

Kære børn og forældre 

November måned byder på et brag af en aktivitetsplan! 

Der er blevet fyldt godt op med en masse sjove aktiviteter 

som vi glæder os til af afholde sammen med Jer  

Vi gentager succesen med endnu en åben uge for alle 

i Juniorklubben, i uge 46 (fra den 11. – 15. Nov.)  

Det vil sige at man gerne må inviterer ALLE sine 

venner GRATIS med i klub i denne uge   

Vi håber at se en masse nye børn! Vi har forberedt et 

spændende program! 

Den 22. November kan børnene komme ned i hall 22 og 

hygge sig. Man skal selv sørger for at komme frem og 

tilbage  Der er åben fra kl. 14:00-17:00.  

 

Den 26. November fylder Jens bussen og kører til 

kraftværket som er en skatehal i Kolind . Der er mulighed 

for stå på skateboard, løbehjul og BMX. Det er et krav med 

hjelm, så den skal med hjemmefra  Der er MAX 8 

pladser, så det er først til mølle! Det koster 30 kr. 

 

Og i traditionens tro holder vi aften åben som altid den sidste 

torsdag i måneden – og i denne måned falder det på den 28. 

November! Husk at få jer tilmeldt, det bliver med garanti 

rigtig hyggeligt  

Venlig hilsen  

Henning, Jens, Mathias og Elena  



 

  

Aktivitetsplan for november  

Fredag Den 1 Fredagshygge med film  

   

Mandag  Den 4  Musik med Mathias + Vi laver hjemmelavet 

klistermærker 

Tirsdag  Den 5 Børnemøde. Vi hygger med saftevand og småkager 

Onsdag Den 6 Parkour med Matteo og Lucas 

Torsdag Den 7 Vi tager ud og samler skrald i området og spiser 

kage  + Varulv 

Fredag Den 8 Dødbold med Alexza  

   

Mandag Den 11 Bomber Balls  Åben klub  

Tirsdag Den 12  Vi bager – kom og få mel på næsen  Åben klub  

Onsdag  Den 13 Kreativ hygge Åben klub  

Torsdag  Den 14 Den store hoppepude kommer frem Åben klub  

Fredag  Den 15 Vi hopper videre  Åben klub  

   

Mandag Den 18 Musik med Mathias 

Tirsdag  Den 19 Biblioteket med Elena  

Onsdag  Den 20 Parkour med Matteo og Lucas 

Torsdag  Den 21 Varulv 

Fredag  Den 22 Hall 22 for dem der har lyst  

    

Mandag  Den 25 Musik med Mathias 

Tirsdag  Den 26 Vi laver karmeller  Jens tager til kraftværket  

Onsdag  Den 27 Boldspil i gymnastiksalen 

Torsdag  Den 28 Åben aften til kl. 20 for tilmeldte! Vi spiser og 

hygger  

Fredag  Den 29 Vi finder julepynten frem  

 



 

 

Tilmelding til åbenaften torsdag den 28. november. 

OBS: Sidste tilmelding den onsdag den 27. november. 

Navn___________________________________________ 

Forældre underskrift ______________________________ 

TLF NR._________________________________________  

______________________________________________________ 

 

-------------------------klip-------------------------klip------------------ 

 

Tilmelding til Kraftværket tirsdag den 26. oktober. 

OBS: Sidste tilmelding den onsdag den 25. oktober.  

PRIS: 30 KR (Betales ved tilmelding) 

Navn___________________________________________ 

Forældre underskrift ______________________________ 

TLF NR._________________________________________  

______________________________________________________ 


