Vilsted Friskole's Ungdomsklub
Program for efterår 2016
Tirsdag den 13.09.16
Pris 10 kr.

Mørkehockey turnering.
Vi mødes på skolen og spiller mørkehockey mod hinanden og
hygger.
Kl. 18.30 – 21.00.

Onsdag den 28.09.16
Pris 10 kr.

Besøg hos ”Team Red Lightning”
Team Red Lightning, er i denne sæson blevet
kåret til Danmarksmester i 2 forskellige klasser i traktortræk.
Vi besøger brødrene Kjær's værksted på Trædemarksvej 30, hvor de
skruer på deres traktor.
De vil fortælle om livet med traktortræk, om deres oplevelser med
stævner hver weekend, se deres mange pokaler og høre brølet fra
traktoren.
Vi kører fra skolen kl. 19.00 og forventes tilbage kl. 21.00
Er der nogle forældre der vil hjælpe med kørsel, så giv besked på
26942648 til Merete.

Uge 41
Pris 10 kr.

Foredrag
Når de sidste aftaler er faldet på plads, bliver denne dag annonceret
på Facebook, mail og i ugebrevet.

Mandag den 07.11.16
Pris 10 kr.

Fireball
Mette og Ib (forældre til Alexander A) kommer og demonstrerer
fireball, som går ud på at svinge brændende ståluld, så det kommer
til at ligne en ildkugle.
Pga. ilden er det VIGTIGT at I har gammel tøj på som IKKE skal
være nylon. Har I mod på det, får I selv mulighed for at prøve det.
Kl. 18.30 – 21.00

Mandag den 28.11.16
Pris 50 kr.

Bolche værksted for drengene
Vi skal producere bolcher som skal sælges til Luciafesten
Kl. 18.30 – 19.00

Onsdag den 30.11.16
Pris 50 kr.

Bolche værksted for pigerne
Vi skal producere bolcher som skal sælges til Luciafesten
Kl. 18.30 – 19.00

Onsdag den 14.12.16
Pris 75 kr.

Julefrokost
Vi har hyret en kok som skal komme og lave maden sammen med
jer. Der er selvfølgelig også pakkespil, så husk pakke til 20 kr.
Mødetid kl. 16.30 – 21.00.

Betal enten for hver enkelt aften eller betal en samlet pris for hele sæsonen (hvilket er billigere).
Samlet pris for hele sæsonen er 150 kr.
Når vi er på skolen, er der mulighed for at købe sodavand, slik og chips til rimelige priser.
Følg os på Facebook på ”Vilsted Friskoles Ungdomsklub”
Har I spørgsmål, kan følgende kontaktes: Merete (26942648) og Diana Rind (29865290).

