1.

2.

3.

4.

5.

Varulve-aften m.
spisning fra kl. 18.00-20
Meyer-hygge

Pandekage-spilleaften i
Krea kl. 16.30 til 19.30

Nye 3. klasser på besøg
Just Dance i
spillerummet

Fisketur fra kl. 14 til 18
Flødebolleværksted.
15.00 til ? 10 kr.

Just Dance i
spillerummet
Ost - udenfor

8.

9.

10.

11.

12.

Just Dance i
spillerummet
Nye 3. klasser på besøg
Bif-tur ”Shazam”. 16.45
-20.30. 75 kr.

Flødebolleværksted.
15.00 til ? 10 kr.
X-jump tur 100 kr. fra
15.00 til 20.00
Besserwizzer i UK

FredagsBIO. Filmen er
gratis og biopakke med
guf koster 15 kr.
Ost - udenfor

17.

18.

19.

Fisketur fra kl. 14 til 18
Spiseaften for hele
familien fra 18.30
Ost - udenfor

15.

Intro nye børn kl. 18.30

16.
PUK LUKKET

22.
2. påskedag
PUK LUKKET

29.
Bif-tur ”End Game”.
16.45 -20.30. 75 kr.
Pizza + film i cafeen (De
utrolige) 15. kr.

PUK LUKKET

PUK LUKKET

Skærtorsdag
PUK LUKKET

6.

14
13.

15
20.

Langfredag
PUK LUKKET

23.

24.

25.

26.

Fisketur fra kl. 14 til 18
Besserwizzer i UK
Mor/datter
strikke/hækle i Krea fra
18.30 til 20.30

Just Dance i
spillerummet
Nye 3. klasser på besøg

Svømmehalstur 15-20.
12 kr. McD (max 100 kr)
Rulleskøjte-dans-disko i
hallen fra kl. 15.00

FredagsBIO. Filmen er
gratis og biopakke med
guf koster 15 kr.
Cafeaften i UK

16
27.

17

30.
Spiseaften for hele
familien fra 18.30

18

Spiseaften i april måned
Mandag d. 9. april og tirsdag d. 30.
marts, er der igen mulighed for hele
familien at komme ned i Puk, og få sig
en lækker 3-retters menu 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
Biograftur
Vi tager to gange i biffen i april.
Onsdag d. 10 ser vi "Shazam!"
Mandag d. 29 ser vi "End game". Vi
kører fra Puk kl. 16.45 og er hjemme
igen ca. 20.30. Prisen for en billet er
75kr. Vi smutter en hurtig tur på
Mcdonalds inden filmen, så husk
penge hvis I skal have mad, samt evt.
slikpenge. VH. Joe
Pandekager og spil i Krea
Pandekage og spil i Krea d. 2.4.
kl.16.30 - 19.30.Vi skal spille
forskellige spil, hygge og bage
pandekager i Krea. Det bliver så
hyggeligt.

Strikke og hækling i Krea
Strikke og hækle-hygge med mor
d.23.4. kl.18.30 - 20.30. Medbring dit
strikke- og hækletøj, vi har garnrester
man kan få og strikkepinde til udlån.
Tænker bl.a. vi kan hækle firkanter. Vi
sørger for kaffe/te og kage.
Flødeboller i Krea
2 x Flødeboller i Krea. d.4. og 11. April
laves der Flødeboller i krea. Pris: 10
kr.
Pizza, popcorn og filmhygge
Vi spiser hjemmelavet pizza og
popcorn, og laver spillerummet om til
hjemmebiograf, hvor vi viser De
utrolige 2 på storskærm.
Det koster 15 kr. for pizza.
Disco rulleskøjte dans i salen
d. 25.4. Bliver der sat høj musik og lys
op hallen, så der kan danses og
hygges. Så tag dine egne rulleskøjter
med, så du er sikker på at få et par.
(Puk har nogle rulleskøjter til udlån).

Fredagsbio i spillerummet på Puk
Fredag d. 12 og 26. april laver vi
fredagsbio i spillerummet på
storskærm. Det koster ikke noget at
se filmen, men I har mulighed for at
købe en biopakke med guf til 15 kr.
Spil til PS4
Vi har flere PlayStations i huset, men
mangler ideer til hvilke spil I godt
kunne tænke jer at spille. Vi er åbne
for alle ideer, så kom med dit ønske
til hvilke PS-spil vi mangler på PUK.
X-Jump tur
Torsdag d. 11. april 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. 15.00 og er tilbage
ca. 20.00. Det koster 100 kr.

