1.
Stikbold i hallen
Robinson-hygge med
hjemmebag i Ung

2.
Te-selskab + brætspil i
pigeklubben

3.

4.

5.

Vi syr nyt tøj i
værkstedet

X-jump tur 100 kr. fra
14.45 til 20.00
Vi syr nyt tøj i
værkstedet

Vi syr nyt tøj i
værkstedet

Vi syr nyt tøj i
værkstedet

8.

9.

10.

11.

12.

Stikbold i hallen
Robinson-hygge med
hjemmebag i Ung

Te-selskab + brætspil i
pigeklubben

H20-camp

Vi spiller spil i cafeen

Vi spiller spil i cafeen

H20-camp

H20-camp

18.

19.

H20-camp

6.
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13.
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H20-camp

15.

16.

17.

Bif-tur ”Vindheksen
eller Iqbal” 50 kr.

Lav din egen musik-CD
Tur til Blomsterbergs
cafe i Lyngby + shopping

Lav din egen musik-CD

20.

Dyk i kattegat-centret
Selfie-Foto-Safari

Fodboldturnering på
boldbanen på Puk

42

Efterårsferie  Puk åben fra kl. 10.00 til 16.00 alle dag
22.

23.

24.

25.

26.

Stikbold i hallen
Halloween i Værkstedet
Robinson-hygge med
hjemmebag i Ung

Spiseaften for hele
familien fra 18.30
Halloween i Værkstedet

Dagens tur

Skøjtehals-tur 65 kr. fra
14.45 til 20.30

Halloween FEST

29.

30.

Selfie-Foto-Safari
Robinson-hygge med
hjemmebag i Ung

Flødebolle-kursus i
pigeklubben

Halloween i Værkstedet

27.
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Halloween i Værkstedet

31.

44

Spiseaften i oktober måned
Tirsdag d. 23. 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
Torsdag d. 4. oktober tager vi ind til
trampolin-land i Skovlunde. Der er
masser af muligheder for at hoppe på
forskellige trampoliner på en sjov og
udfordrende måde. Der er også et
område hvor man kan gå balance, lave
plankedyst hvor man ryger ned i
skumgummi, klatre i rebstiger m.m. Vi
tager fra PUK kl. 14.45 og er tilbage ca.
20.00.

Halloween-FEST
Sæt X i kalenderen Fredag d. 26/10 kl.
17.00-21.00, hvor vi holder halloweenfest (med gæst) på PUK! Der vil være
mulighed for masser af dans, når vi fyrer
op for disko i spillerummet. Døden fra
Lybæk vil holde til i gården, hvor du kan
komme ned og grille en pølse, eller
drikke et glas varmt snask i flammernes

skær. Den selvdøde grænsevagt disker
op med delikate skralde-nachos, og der
vil være mulighed for at være med til
vareulvespil. Det er gratis at deltage, og
der vil som sædvanlig være præmie til
den bedst udklædte!

centret, torsdag den 18. oktober. (uge
7. efterårsferien fra 06.00 til 19.00) og
dyk med hajer, sømrokker, hummer og
havål. Du kommer til at dykke med luft,
og der er professionelle
dykkerinstruktører til at hjælpe dig. Der
er 7 pladser og det koster 750 kr.

Musikalsk workshop
Tirsdag og onsdag i efterårsferien, laver
vi en musikalsk workshop hvor du har
mulighed for at indspille din helt egen
CD, med en sang eller musikstykke.
Steffen vil guide dig gennem hele
indspilningsfasen.
Har du din egen tekst eller instrument så
tag det endelig med.

Syning i værkstedet
Kom op i værkstedet og vær med. Vi syr
nyt, gammelt om, ting på eller bare
bruger fantasien. Så tag din gamle
cowboyjakke, bukser eller andet med.
Eller måske du hellere vil sy en taske
eller noget helt andet. Det meste kan
lade sig gøre.

Flaske-dyk med hajer i Kattegatcentret
Kunne du tænke dig at få en oplevelse
for livet?...... Så ta´ med til Kattegat

Selfie-Foto-Safari
Kom og vær med når vi laver en lille
”Selfie-Foto-Safari”. I skal i mindre
grupper ud og tage en Selfie på de
nævnte poster (det kan for eksempel
være et sted/sammen med en person)
man må starte i vilkårlig rækkefølge.
Der er point for kreativitet, og
opfindsomhed. Det gælder om at være
hurtigst – I skal tage selfies af alle
posterne og komme tilbage til cafeen,
hvor I skal ”up-loade” jeres safari.
Det er gratis – og sjovt! Kom og vær med

Bakketur.
Så tager vi på Bakken den 17 oktober. Vi
mødes på Puk kl. 10.00 og er hjemme ca.
17.30.
Pris for transport og tur-pas er 150 kr.
Husk praktisk tøj da det er efterår samt
en madpakke. Der er plads til 7 på turen.
Hilsen Hans og Joe

