Bølgebryderen udgives af:
Fritidsklubben Bølgen, Jæmtlandsvej 1,
3140 Ålsgårde

Juni står i krea-tegnet på alle værkstederne på
både Baljen og Bølgen. Så kom ind og se hvad
der kreeres. Fx snit i træ på Baljen eller mal et flot maleri.
Vi ses på værkstederne.

Kom til Baljen og stem på, hvilken
film vi skal se til Baljebio. Sidste
fredag i hver måned, vises der
film i boldrummet.
Husk at udnytte din stemmeret,
så vi skal se den film du har lyst til
at se. Opslag på Baljen!...

Fritidsklubben Bølgen har oprettet en Facebook side, der
hedder: Fritidsklubben Bølgen.

Den side er en info/aktivitets side, så
du/I kan se, hvad klubben fx laver af
ture, aktiviteter og mere. Ses på siden.

Telefon.nr: Bølgen 4928 3451 - Baljen: 4928 3522 Kontor: 4928 3458
E-mail: lmp37@helsingor.dk

Juni 2022

Alle mandage i juni vil Bølgens klatretårn
være åben for alle - hvis vejr og vind tillader det :-)
Kom og prøv dig selv af, om du kan komme til tops, eller længere end sidst. Vi ses
nede på græsset, resten er op til dig.

Programmet for klubbens aktiviteter og ture i sommerferien er på trapperne. Så hold øje med opslag
og hjemmesiden.
Nogle ture har begrænsede pladser eller sidste frist
for tilmelding.
HUSK: Ved overførsel af betaling (MobilePay), kontakt en voksen, der kan registrere betalingen.

Med klubbens speedbåd
kan du komme på og i
vandet siddende på en
”banan” eller ”donuts”
m.m. Eller bare sejle en
tur.
HUSK: Man skal have
sejltilladelse for at bruge
speedbåden.

Når muligheden er der,
sætter vi nerfgun-banen
op. Vi skyder med skumgummipatroner og har sikkerhedsbriller på.
Kom og deltag i kampen!

Onsdag d. 1. juni har Bølgen lukket grundet valg. Men Baljen er
åben for alle!
Der er bio-tur, så spørg en voksen for info og tilmelding.

Bølgen har svømmehalsture alle tirsdage. Fra
kl. 15:00 til kl. 17:30 (for mere info, spørg Morten).
Pris kr. 20,-

