Vinterferie
X-JUMP
I SKOVLUNDE
Mandag den 19. februar
Kl. 10:30-17:00
Pris: 150 kr. for 2 timers xjump og transport
Husk penge til mad, slik osv.
Tilmeldingsfrist: Mandag den
12. februar.

transport og indgang.
Husk madpakke og drikkevarer
Tilmeldingsfrist: Mandag den
19. februar.

Shoppetur
Fields

Trillingeklubbernes
Dagklubprogram
Januar - marts 2018

Torsdag den 22. februar
Kl. 10:30-17
Pris: 20 kr. for indgang.
Husk madpakke, drikkevarer
eller penge til mad.

Svømmehallen
DGI

Tilmeldingsfrist: Mandag den
19. februar.

Tirsdag den 20. februar
Kl. 10:30-17

Vinter Cup
Fredag den 23. februar

Pris: 30 kr. for indgang og
Traditionen tro holder vi også i
transport
2018 indendørs fodboldtunering
Husk madpakke, drikkevarer
i vinterferien. Her kan du og dit
eller penge til mad og 10 kr. til hold spille mod hold fra resten
skab.
af Taastrup. Flere oplysninger
følger senere.
Tilmeldingsfrist: Mandag den
19. februar.
Pris: Gratis

Skøjtetur
Friheden i Hvidovre
Onsdag den 21. februar
Kl. 10:30-17
Pris: 50 kr. for skøjter,

Bemærk! Vil du ikke med på tur,
kan du altid være i klubben. Her
vil der hele ugen være bagedyst
eller andre spontane
småprojekter. Vi åbner kl. 10 hver
dag og lukker til normal tid.

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

Blåkanten
Trekanten H11

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

Hver uge

Kl. 15:30-16:30

Mandagshygge
I KREA

Vi kårer hver gang dagens
vinder, fighter, mål og detalje.

Alle mandage
Hele dagen

E-sport for piger
I E-sport

Her laver vi slim eller hvad, der Alle onsdage
Kl. 16-17
nu er stemning for.
Har du ideer, så tal med Jannie
eller skriv det på ønskevæggen Christina er ved at lære cs:go.
Måske du vil hjælpe hende,
eller være med til at lære det.

Musik
I musikrummet

Alle mandage og onsdage

Dans
I boldrummet
eller pigerummet

Vil du indspille musik, så tag fat
Alle onsdage og torsdage
i Christian eller Jeppe.
I ca. 1½ time

E-sport
I E-sport

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

pandekager eller… Hvad kan
man lave over et bål?

Hver gang sætter vi fokus på en
udeaktivitet, der passer til
Pris: 20 kr. pr familie
vejret.
Bemærk! Medlemmer og
søskende skal være ifølge med
en familie. Det behøver ikke
Kreadysten
være deres egen. Medlemmer
I KREA
går hjem med familien.
Alle fredage
KL. 15:15
Tilmeldingsfrist: Onsdag den
24. januar.
Vil du se om du kan lave
klubbens flotteste, største,
hurtigste eller mest kreative Fastelavnsfest
på under 1 time?
I Blåkanten
Mandag den 12. februar
Kl. 16-20
For FK, JK og AK
Kom og slå katten af tønden.
Der vil være diskotek,
forskellige lege og
fastelavnsboller. Der er præmie
til bedst udklædte.

Kom og bliv en del af vores
hyggelige dansemiljø.
Her er dans for alle, om du er til
hiphop, pop eller R&B.
Kan du ikke danse? Det er
okay, vi skal nok lære dig det.

4-mands
I boldrummet

Bål

Alle tirsdage
Kl. 15:30-16:30

Alle torsdage
Hele dagen

Alle fredage

Snobrød, skumfiduser,

Udearaler

Vi serverer mad. Herefter er der
forskellig underholdning og
aktiviteter.

Arrangement
Nytårskur
I Blåkanten
Fredag den 26. januar
Kl. 17:00-20:00
For hele familien

Pris: 10 kr. hvis du være med
til fællesspisning og festen efter
kl. 18. Ellers gratis
Tilmeldingsfrist for spisning og
fest efter kl. 18: Torsdag den
8. februar
Festudvalget står for
planlægningen af festen

