
 

 

 

 

Klubben 
    Sæson 10 - efterår 

Plan gældende fra 29. sept. til 15. dec. 
    Næsten alt i alle former for spil    
       Værksteder:                 

 smykker             Airhockey 
 male   Bagning 
 decopage Sport 
 kort  
 sy   Se TV eller film    Mad 

 ………………… og meget meget mere!!!

Hygge  lege 

snakke  spise. 



Klubregler: 
1. Alle er velkomne og der er plads til alle. 
2. Der er rygning forbudt 
3. Der må ikke drikkes alkohol eller tages andre former for 

rusmidler 
4. Man skal behandle tingene og hinanden ordentligt 
5. Normalt sprog og opførsel 
6. Alle er med til at rydde op både i salen og på 1. sal 

Konsekvens: 

Bliver reglerne ikke overholdt kontaktes forældrene, og man 
sendes hjem. Der aftales med forældrene, hvad der så skal 
ske.    

Pris: 

Prisen er kr. 250,-  og skal betales senest 27. oktober 
2015.  Der kan som i de tidligere år også betales 20,- kr. pr. 
gang. 

Tilbud: 

Vi har en lille klub bar, hvor der kan købes sodavand, lidt 
godt. Der bliver igen i år mulighed for at købe, toast, 
pølsehorn eller pizzasnegle pris pr. stk. 5,- kr. 

Ud over det som står på planen, kan der altid spilles musik, 
spille spil, bob, billard, se TV, gå i salen, airhockey osv. osv…… 



Plan for klubben sæson 10 – gældende indtil den 8. december 2015 
Carsten er med hver tirsdag og vil det meste af tiden være at finde i 
gymnastiksalen 
 
29. september 
Alle 

18.00 – 20.30 Klubaften. Opstart med hygge og gang i 
gymnastiksalen. Klubben samles og snakker. 

6. oktober 
Lissi og Mariette  

18.00 – 20.30 Klubaften. Kreative værksteder. Vi byder på 
                          spaghetti og kødsovs. 

13. oktober 
 

EFTERÅRSFERIE 

20. oktober 
René og Lene 

18.00 – 20.30 Klubaften. Vi går i gymnastiksalen  
          

27. oktober 
Mariette og Lene 

18.00 – 20.30 Klubaften. Vi maler på sten 
 

3. november 
Lissi og René 

18.00 – 20.30 Klubaften. Vi laver skåle af LP plader og perler            
 

10. november 
Mariette, Lene og 
René 

18.00 – 20.30 Klubaften. KLUBMESTERSKABER  
                         En aften med kamp for alle!!!! 
 

17. november 
Lissi og René 

18.00 – 20.30 Klubaften. Filmaften med hygge. 

24. november 
Mariette og Lene 

18.00 – 20.30 Klubaften. Vi laver julepynt og julegaver. 

1. december 
Lissi og René  

18.00 – 20.30 Klubaften. Aktiviteter i gymnastiksalen. 

8. december 
Alle 

Juleafslutning. Vi byder på suppe og hjemmebagt brød.  

Som noget nyt i år, bliver julefrokosten erstattet af en ”kom til 
suppe” aften. Vi håber i alle vil sætte kryds i kalenderen til en 
hyggelig aften med os alle i klubben. 

Opstart efter jul bliver den 5. januar.  

 

 



 

Som i kan se, har vi i år valgt, at der fast er sport på 
programmet 1 gang hver måned. Er man ikke interes-
seret i det, kan man altid sidde og hygge ovenpå. 

Kig programmet godt igennem og se, om der ikke skulle 
være en aften, hvor i forældre kunne tænke jer at 
være med – se om der ikke er en aften du/ i har noget 
at byde ind med. I er også altid velkommen til bare at 
kigge forbi til en kop kaffe og en snak. 

Vel mødt  

og glædeligt gensyn til alle – nye som gamle 
klubmedlemmer. 

 

Kærligst KLUBFOLKET  

 

Vi findes nu også på nettet www.farre-by dk. Meld jer til 
nyhedsbrev, så får i automatisk hvis der sker ændringer 

eller nyheder i klubben. 


