Velkommen til de nye 3. klasser

3. april starter de nye medlemmer fra 3. klasse i
Trillingeklubberne. Den kommende tid vil derfor medføre en
masse nye ansigter og en ny hverdag for både store og små i
klubben.
For at sikre en rigtig god start for alle, er der i den kommende
periode flere aldersopdelte aktiviteter end resten af året. Der
vil således både være aktiviteter på tværs af hele klubben,
men også aktiviteter der kun henvender sig til klubbens yngste
eller ældre medlemmer. Hver uge holder vi møde med 3.
klasserne, hvor vi taler om deres oplevelse af at gå i klub.
Som nyt medlem skal du huske at få penge på dit kreakort og
dit frugtkort, så du kan lave ting i værkstedet og få mad i
klubben om eftermiddagen.
3. april er også datoen for, hvornår vores nuværende 5. klasser
må begynde at komme i aftenklubben og tage med på JK/AK
ture. Det ser vi frem til, og vi ved, at I også har glædet jer.
Vi glæder os til at tilbringe en masse dejlige tid sammen med
jer alle de kommende måneder.

Åbningstider
I Blåkanten

frem til sommerferien

Strejke og Lockout
Klubben lukket

Mandag-torsdag:
3.-4. klasse kl. 14-17:45
5.–8. klasse kl. 14-21:45

Der er i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne
2018 varslet strejke fra 4. april
og lockout fra 10. april 2018.

Fredag:
3.-8. klasse

Vær opmærksom på, at
klubben er lukket i tilfælde af
strejke eller lockout.

(9. klasse-19 år kl. 17:45-21:45)

kl. 14-17:00

Går du i 5. klasse eller
derover, er du også
velkommen i vores pavillon
”Parken” på Parkskolen hver
mandag-torsdag kl. 17:4521:45

Trillingeklubbernes
Dagklubprogram
april - juni 2018

Hold øje med nyhederne og
hjemmesiden for at være
opdateret på om strejken/
lockouten bliver en realitet. Og hvornår den bliver det,

Trillingeklubberne
……...………….…..... nærvær og oplevelser

Blåkanten
Trekanten H11
Tlf: 4335 2980

Mail: Trillingeklubberne@htk.dk
Hjemmeside: www.trillingeklubberne.htk.dk

Hver uge

E-sport for piger
I E-sport

Alle mandage
Kl. 15-17

Vil du være med på et af vores
pigehold, så kontakt Christina.

Cykeltur

I Tastrup og omegn

Mandage i lige uger
i maj og juni
Kl. 15:15-17:00
Kl. 14:00-15:00 pakker vi
picnickurv

Emma og Cecilie fra 5. klasse
leder os til steder hvor vi kan
hygge lege og slappe af.
Turene bliver kun til noget, hvis
der er mindst 8 der vil med.
Der er max 12 pladser pr. gang.
Kun for 4. klasse og op.

Hyggedage

På Parken

Mandage i ulige uger
Fra kl. 15:00-21:45

4-mands

I boldrummet

Alle mandage og hver anden
onsdag (ulige uger)
Kl. 15:30-16:30

Turdag

Onsdage i ulige uger
Fra kl. 17:00-21:00

Hver anden onsdag har de
ældre medlemmer mulighed for
at komme på tur ud af huset.
Vi kårer hver gang dagens
vinder, samspil, mål og detalje. Hvilken tur, der tages på
beslutter medlemmer og
Christina i fællesskab onsdagen
3. klassesmøde
før turen.
I boldrummet
Forslag til ture kan hænges op
Alle tirsdage
på ønskevæggen løbende.
Kl. 15:30
Kun for 5. klasse og op.
Kom med spørgsmål, ønsker,
ris og ros.

E-sport for drenge
I E-sport

Alle tirsdage og torsdage
Kl. 15:15-17
Skriv dig på i baren på dagen.

Dans

I boldrummet

Onsdage i lige uger
Kl. 15:30-17:00

Kom og bliv en del af
vores hyggelige
dansemiljø.

Her er dans for alle,
om
du
er
til hiphop, pop eller
Her ser vi film, spiller spil, laver
R&B.
bolsjer eller hvad dagen nu
Kan du ikke danse? Det er
bringer.
okay, vi skal nok lære dig det.
Kun for 5. klasse og op.

3. klasses bolddag

I boldrummet eller ude

Alle torsdage
Kl. 15:30-17:00

Vi spiller
forskellige boldspil
uden de større
medlemmer.

Pigedag

Pigerummet

Musik

Torsdage i lige uger
Fra kl. 14:00-16:00

Alle torsdage

Hver gang har et særligt tema.

I musikrummet

Vil du synge og indspille musik, Her er kun adgang for 5. klasse
og op.
så tag fat i Christian.

Bål

Bagedag
Udearaler

Torsdage i ulige uger
Hele dagen
Snobrød,
skumfiduser,
pandekager
eller… Hvad kan
man lave over et
bål?

I KREA

Alle fredage
KL. 15:15

Kan du lide at bage, så kom i
KREA og bag.
Pris: Det koster 10 kr. at tage
kagerne med hjem.
På vores hjemmeside og på
opslagstavlen kan du fra april
se, hvad vi bager hver gang.

Arrangement

Mor-/datter
wellnessaften

I Blåkanten

Onsdag den 18. april
Kl. 18:00-20:00

For klubbens piger og deres
mødre, bedstemødre, voksne
søstre eller lignende.
Vi laver forskellige aktiviteter
med fokus på wellness.

Forældremøde

Kaninaften

Fredag den 4. maj
Kl. 19-20

Fredag den 1. juni
Kl. 17:00-20:00

For forældre til nye
medlemmer.
Mens medlemmerne holder fest
har du som forælder mulighed
for at få mere viden om klubben
og få afklaret nogle af de
spørgsmål der er opstået i løbet
af den første mdr. hvor dit barn
har gået i klub.

For kaninejere.
Vi spiser sammen og laver
forskellige aktiviteter med
kaninerne og hinanden.

I Blåkanten

Pris: 10 kr. per medlem og 1 Pris: Gratis
voksen.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den
Tilmeldingsfrist: Mandag den
1. maj
16. april.

FK-fest

I Blåkanten

Fredag den 4. maj
Kl. 16-20

For 3.- og 4.-klasses
medlemmer.
Vi byder vores nye 3. klasser
velkommen i klubben med en
lille fest for dem.
Pris: Gratis

Sommerfest

I Blåkanten

Fredag den 25. maj
Kl. 17:00-20:00

For hele familien.
Årets sommer fest er en
internationalkulturfestival.
Her serveres mad fra forskellige
steder i verden. Herefter
er der forskellig underholdning
og aktiviteter.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den Pris: 20 kr. pr familie
Bemærk! Medlemmer og
1. maj
søskende skal være ifølge med
4. klasse står for planlægningen en familie. Medlemmer går
hjem med familien.
af festen.
Tilmeldingsfrist: Onsdag den
23. maj.

I Blåkanten

JK/AK-overnatning
I Blåkanten
Fredag den 15. juni
For 5. klasse og op.
Festudvalget står for
planlægningen af
overnatningen.

Pris: 20 kr.

Pris: 30 kr.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den
30. maj.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den
12. juni.

Mor-/sønaften

Sankt Hans

I Blåkanten

Torsdag den 14. juni
Kl. 18:00-20:00

For klubbens drenge og deres
mødre, bedstemødre, voksne
søstre eller lignende.
Vi laver bolsjer.
Pris: 10 kr. per medlem og 1
voksen.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den
12. juni.

Bonbonland

I Blåkanten

Lørdag den 23. juni
Kl. 18:00-20:00

Hele området .
Vi sender heksen til Bloksbjerg
fra vores hyggelige bål. Der vil
være mulighed for at købe lidt
mad og drikkevarer.
Pris: Gratis
Tilmelding ikke nødvendig.

Fredag den 29. juni Kl. 11:00-18:00
For alle medlemmer
Pris: 130 kr.
Vi mødes og afslutter i klubben.
Du får indgang og transport. Husk madpakke
eller penge til mad og drikke.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 8. juni.

