Kære forældre og medlemmer
Sommerferien 2022 står for døren. Vi er klar til at give jer alle en ordentlig en på
opleveren i klubben :-)
I sommerferien har dagklubben åben mandag-torsdag kl. 10-17:45 og fredag kl.
10-17.00.
Undtaget er uge 29, hvor klubben har ferielukket.
Husk at få en madpakke og drikkedunk med alle dage.
Der serveres frugt i løbet af eftermiddagen. Typen af frugt bestemmes på dagen i
samskabelse med de tilstedeværende unge.
Samskabelse er det gennemgående, overordnede tema. Så om mandagen
planlægges den kommende uge af medarbejdere og – især – medlemmer. Der er
nogle temaer som vi allerede har bestemt, men præcis hvad der skal ske, det skal
medlemmerne bestemme.
Hver uge er der mulighed for at tage på en tur ud i verden. Men hvor hen? Hvad
har du lyst til? Det vil altid koste lidt at komme med på tur, men klubben betaler
transport og det meste af indgangsbilletter eller hvad der nu skal betales for.

Uge 26: 17. juni-1. juli. Temaet er mad.
Denne uge handler det om mad. Alt efter vejr og medlemmernes lyst og ideer
laver vi bagedyst, pandekager og skumfidusser over bål, bolsjer osv.
Turdag: torsdag.
Brunch: Fredag kl. 11

Uge 27: 4.-8. juli. Temaet er ”(H)jul i juli”
Vi kører mooncarræs, cykelfræs og hepper til stemmen bliver hæs. Måske
(H)julemanden kommer på besøg?
Turdag: onsdag.
Brunch: Fredag kl. 11

Uge 28: 11-15. juli. Temaet er ”Film”
Der kan være at vi selv laver små kortfilm: gysere, drama eller action. Måske
viser vi hinanden vores yndlingsfilm eller træner langspyt som en anden
Gummitarzan.
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…… Nærvær og oplevelser

Turdag: onsdag. Her er der allerede planlagt en shoppetur til Malmø.
Brunch: Fredag kl. 11

Uge 29: 18.-22. juni. Klubben er ferielukket.
Har du brug for at komme i klub, kan du besøge Klubben i Centrum:
Gadehavegårdsvej 1B, 2630 Taastrup.
Uge 30: 25.-29. juli. Temaet er ”vand og luft”
I denne uge er fokusset på aktiviteter med vand, så husk badetøj eller skiftetøj,
for du risikerer at blive våd. Alt efter vejr og medlemmernes lyst laver vi
forskellige udgaver af vandkamp, hoppeborg, bomberballs, det perfekte minut,
gurgle-karaokee, sodavandsis, vandfald, sæbeglidebane, børnebowling og dyster i
roblox vandspil.
Turdag: onsdag.
Grill: Hver eftermiddag

Uge 31: 1.-5. august. Temaet er ”Summergames”
Igen i år er der summergames i Sengeløse for alle HTK’s klubber. Det sker tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 11.30-16.00. Her vil der være holdkonkurrencer i forskellige
discipliner. Under summergames rykker hele dagklubben til Sengeløse. Vil du i
klub disse 3 dage, skal du derfor senest møde op i Blåkanten kl. 10.30. Vi er
hjemme igen senest kl. 17.00.
Vi bliver hentet og bragt tilbage i busser.
Turdage: torsdag, onsdag og torsdag til Summergames.
Grill: Mandag og fredag eftermiddag

Uge 32: 8.-9. august.
Sommerferien er ved at have nået sin ende og det fejre vi ved at tage en tur på
bakken den sidste dag før skolestart. Prisen er 150 kr. inkl. Transport og turbånd.
Vi tager afsted tirsdag den. 9. august kl. 10-18. Husk at tilmelde dig senest
mandag den 8. august.

Glædelig sommer og god ferie til jer alle
Fra alle os i Trillingeklubberne.
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