
Nyhedsbrev for februar 2018. 
 

 

 Filmmarathon 
Vi laver forvandler Klubben til vores hele egen biograf.  

Fredag d.22 februar  åbner vi dørene for Biograf Klubben. Der vil være tre forskellige sale, der 

vil spille forskellige film.  

Der vil være en enkelt eftermiddagsforestilling, som man kan hygge sig med, hvis man bare 

kommer i klub som almindeligt, men de fleste af dagens aktiviteter vil gå med forvandle 

fritidsklubben til en biograf. Og ligesom i en rigtig biograf handler det om at hygge sig sammen 

med sine venner omkring en god film, og derfor vil det være den eneste aktivitet den aften. 

Fra kl.17 vil der så kører film i alle 3 sale. Der vil være tre forestillinger i løbet af aftenen og ind 

imellem hver film vil der være en pause, hvor man kan forsyne sig med slik og snacks fra vores 

lille kiosk. Man må have max. 30 kr med til snolder eller fra slikkort 

Der vil også være en lidt længere pause imellem 1. og 2. forestilling, hvor vi vil sørge for noget 

nem og hurtig aftensmad. Derfor skal man også melde sig til Filmmaraton. 

Det gør man i cafeen i Klubben seneste torsdag d. 21/1 inden kl 17. Det koster 20 kr til 

aftensmad som kan overføres via mobilpay eller trækkes fra aktivitetskort. 

Filmmaratonen er fra kl 17-23, men vil man gerne hjem tidligere, må man selvfølgelig gerne 

blive hentet før. 

 

 Vinterferie åbent i Klubben 
Vi har åbent i uge 7, hvor man kan komme og hygge sig med vennerne i klubben.  

Vi har åbent fra kl 10-16 mandag- fredag. 
 

 En Lille Huskeseddel 
Nogle gange er der børn, som savner et mad-, slik- eller aktivitetskort, men glemmer at sige det 

derhjemme, og da vi desværre ikke møder alle jer forældre hver dag, har vi valgt at lave en 

kulørt lille huskeseddel, som jeres barn kan få med hjem og som kan komme op på hænge 

køleskabet. Der står hvad for en type kort de ønsker sig og de praktiske informationer til 

Klubben, så børnene ikke skal spekulere over det, og vi er sikre på at i har fået det at vide. 

 

 Wellness i Marts måned 
Tirsdag d.5 marts vil der være Wellness-aften i Klubben. Vi vil hygge med ansigtsmasker, 

smoothies, neglelak og sjove aktiviteter. Det kommer til at handle om hygge og velvære. Det 

koster 30 kr til en lækker aftensmad og snacks. 

 Det er fra kl 17- 20 Tilmeldning sker i køkkenet hos enten Maria eller Marie seneste d.4/3. 

 

 Forårsdiskofest 
Vi vil bare minde om at vores næste Diskofest i Klubben ligger fredag d 22 marts, så sæt kryds 

i kalender og der vil komme mere info om den i næste nyhedsbrev. 

 

 
  

Mange hilsner, Mikkel, Marie, Kenny og Maria 


