Fredag den 23. tager vi ind og maler
på keramik.
Afgang fra Bølgen kl. 14:00, hjemkomst senest
kl. 18:00.
Pris kr. 175,- (Turen er uden mad, så husk selv
eftermiddags-snacks).
MAX. 12 pladser! Hilsen Steph. & Camilla

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!...

Du kan selv shoppe - bare ikke en sofa - småting og vi
skal også handle ting til værkstederne.
Vi kører fra Bølgen kl. 15:00 og er tilbage ved
19:00 tiden. Vi spiser derinde, så turen koster kr.
50 ,- MAX. 7 pladser!

Bølgebryderen udgives af:
Fritidsklubben Bølgen, Jæmtlandsvej 1,
3140 Ålsgårde
Telefon.nr: Bølgen 4928 3451 - Baljen: 4928 3522 Kontor: 4928 3458
E-mail: lmp37@helsingor.dk

September
2022

Vil du være med til at tage til
Fredensborg og fange pokémons
og bagefter tilbage på klubben
og se pokémon film? (Detective
Picachu), Vi sover efter filmen.
Så meld dig til :-) Vi spiser fælles aftensmad inden vi kører og
morgenmad.
HUSK: Sovepose, liggeunderlag.
Nattøj og toiletgrej. Oplader og
power bank, samt godt humør!
PRIS: 70,MAX 15 deltagere - først til mølle.

PS: Du behøver ikke at overnatte. Du kan også tage hjem efter
hjemkomst fra Fredensborg:-)
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 13.09

Mange mandage 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.

Vi er kommet rigtigt godt i gang med det nye betalingssystem og vi oplever at det er ganske få problemer, der har
været.
Hvis i som forældre eller børn, oplever udfordringer med kortet, kontoen ell. Lign. Så kontakt os – så kan vi hjælpe.
Mangler man stadig at få et kort, som kom ned i klubben og
hent dit kort. Det første kort er gratis – derefter koster det
10 kr. pr. kort, når man skal have et nyt.

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.

Gyserovernatning den 14. oktober:

Lige en lille reminder om, at der
er gyserovernatning i næste måned. I kan allerede skrive jer på.
For mere info, eller hvis I har
filmforslag, så spørg Line eller
Rasmus.

Vi opfordrer fortsat til at i bruger de gamle cafe-kort op, men
også at man husker de penge man evt. har indsat på den
gamle konto.
Hvis man tænker at man ikke får dem brugt, som kom ned i
klubben og få pengene udbetalt.
Uanset det ene eller det andet er i
altid velkommen til at komme forbi
til en snak – både om kontoer og
penge, men også om alt muligt andet.
Hilsen Bølgen. Se mere på
www.helsingornemkort.dk

HUSK at der også kan være
spontane ture og ting på
værkstederne der ikke er
skrevet i kalenderen.
Så se opslag på både Bølgen
og Baljen!

