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Puk åben

7.

8.

9.

Bolche-værksted

Dykning-teori 19-21

Bif-tur ”Ternet Ninja”
Vi kører kl. 15.15. 50 kr.

14.

15.

16.

Bolche-værksted

Flødebolleværksted.
15.00 til 21.00.
Dykning-teori 19-21

21.

22.

23.

Smykkeværkstedsuge
Bolche-værksted

Te-selskab i tøseklubben
14.30 – 17.00
Dykning-teori 19-21

28.

29.

Bolche-værksted

Spiseaften for hele
familien fra 18.30
Dykning-teori 19-21

10.

11.

1
12.

Decoupageværksted m.
æsker og div 14.30 -17
Svømmehals-tur fra
14.45 til 19.00. 12 kr.
Dyk i svømmehal 19-22

17.

2
18.

19.

PC-træf for 6. kl. og op
fra 17-10.00

PC-træf for 6. kl. og op
fra 17-10.00

24.

25.

26.

Smykkeværkstedsuge
Brætspilsaften m.
spisning og forældre. 15
kr. Joe/Hans

Smykkeværkstedsuge
14.30 til 17.00
Dyk i svømmehal 19-22

Smykkeværkstedsuge
PC-hygge for 4-5. klasser
fra kl. 17.00 til 22.00
Cafeaften i Ung

30.

31.

Decoupageværksted m.
æsker og div 14.30 -17
2 timers Bowling 14.45-19.00 60 kr.
Dyk i svømmehal 19-22

Dyk i svømmehal 19-22

3

4

5

Spiseaften i januar måned
Tirsdag d. 29. er der igen mulighed
for hele familien at komme ned i Puk,
og få sig en lækker trerettersmenu
for en billig penge. For voksne koster
det 50 kr. og for børn 25 kr. Sidste
tilmelding er dagen inden.
Spiseaftenen starter kl. 18.30. Mums
X-Jump tur
Vi tager på Bio-tur d. 9 januar og ser
”Andens” film ”Ternet Ninja. Filmen
går kl.16.00, så afgang fra Puk kl.
15.15. Og prisen er 50,00 kr. til
billetten.
Brætspils aften med forældre
Vi har indkøbt rigtig mange nye sjove
brætspil til Puk. Der er hver dag
mulighed for at komme og hygge og
spille spil i cafeen. Onsdag d. 23.
januar laver vi en fælles spilleaften
hvor forældre er velkomne til at
komme og spise med og spille. Det
koster 15. kr.
Hilsen Hans og Joe.

Flødebolleværksted
Hvordan laver man flødeboller? Kom
og prøv kræfter med at lave dine
egne flødeboller. Det er tirsdag d. 15.
januar fra kl. 15 til 19

PC-træf for 6 kl. og opefter
Så skal der spilles computer hele
natten! Der er PC-overnatning fredag
d. 18. januar kl. 17.00 til lørdag
morgen kl. 10. Arrangementet koster
30 kr. og kræver bare en tilmelding i
cafeen.
Hilsen Joe og Per
PC-hygge for 4-5. klasse
Jonas inviterer endnu en gang til en
omgang computerhygge fredag d. 25.
januar fra kl. 17.00 til 22.00. Der skal
spises lidt junk-food og hygges og
nørdes på computeren.

Decoupage-værksted
Découpage er den art af dekorationer
og udsmykninger, hvor et objekt ved
limning eller maling påklæbes farvet
og illustreret papir eller bladguld osv.
i forskellige kombinationer med
særlige virkninger. Almindeligt
benyttes et objekt som f.eks. en lille
æske. Kom og vær med i værkstedet
torsdag d. 10. og 17. januar
Bolche-værksted
Bolche-succesen fortsætter i januar
måned hver mandag. Kom og lav dine
egne bolcher. Hiv fat i Maria og book
dig ind til bolchelavning.
Bowletur
Så skal der bowles i to timer. Meld
dig på i cafeen på Oles bowletur. Det
er torsdag d. 17. januar. Det koster
60 kr. og er fra 14.45 til 19.00.

