
Nyhedsbrev for Januar 2019. 
 

 Farvel til Sten og velkommen til Mikkel 
Da Sten går på efterløn har vi måtte sige farvel til ham, og han vil blive savnet i huset. Men vi har også 

været så heldige samtidigt at kunne byde Mikkel velkommen.  

Mikkel elsker at være fysisk aktiv og synes at alle former for boldspil eller anden leg i hallen er superfedt. 

Men uanset om det er boldspil, brætspil, computerspil eller rollespil, så er Mikkel frisk på det. Derudover 

er Mikkel meget glad for musik, og bruger meget af sin fritid på at lave elektronisk musik og han spiller 

også lidt guitar ved siden af, så han glæder sig til at lave musikalske aktiviteter. 

  

 Cupcake-dag i Klubben 
Tirsdag d.15 januar vil vi have Den store Cup Cake-dag i klubben fra kl 14-17. Vi vil pynte muffins og 

lave en hyggelig dyst og udstilling, hvor man kan vinde i forskellige kategorier. Det koster 10 kr, som kan 

trækkes fra enten slik- eller aktivitetskortet. 

 

 Oprydning i Kreativ 
Der har været godt gang i den i det kreative værksted i løbet af efterår. Det gør også, at en del projekter 

er blevet stillet til at tørre og blevet glemt. Det fylder og gør det svært at lave nye ting. Derfor skal man 

hente sine projekter i løbet af januar ellers ender de i Gratis-Kassen. 

Hvis man savner plads til opbevaring af krea-projekter imens man arbejder på det, kan man finde Maria 

og få en fast plads i skabet udenfor det kreative værksted  

 

 Glemte jakker og huer 
Vinteren er højsæsonen for glemte huer, handsker og jakker. Derfor er vores glemme-kasse/knagerække 

også godt fyldt. Den står i garderoben. Vi vil opfodre jer til at tage et kig i den, da nogen må savne alle de 

fine sager deri. I slutningen af januar tømmer vi den og kommer det til genbrug. 

 

 Bordrollespil både dag og aften. 
I januar måned vil vores særlige arrangement være en Bordrollespilsaften, hvor vi hygger og har ekstra 

lang tid til at fordybe os i et eventyr skrevet specielt til lejligheden. Det gør, at man sagtens kan være med 

selvom man ikke normalt spiller med til bordrollespil om torsdagen. Det bliver fredag d.25/1 hvor vi 

starter ca. kl 15 og forsætter indtil kl 21. Det koster 25 kr. som går til aftensmad og snacks. 

Man kan melde sig til hos Maria indtil d. 24/1, der er dog et begrænset antal pladser og det er først til 

mølle. 

 

 Telefon-nummeret til Klubben 
Klubbens telefonnummer er: 21 52 24 11 og det er også det nummer, man skal mobilpay til for at købe 

nye mad, slik -og aktivitetskort. 

 

 

 

 

Mange hilsner, 
Kenny, Marie, Mikkel og Maria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


