Ledere:
Anders Klemmed Meldgaard
Mobil: 22459524
andersklemmed@yahoo.com
Anja Ramskov Bjældager
Mobil: 61331449
Anja@bjaeldager.dk
Familieklubben er en del af KFUM og KFUK i Roskilde.
Familieklubben er stedet, hvor børn og deres familier hygger sig nogle
timer med en sjov aktivitet sammen med andre familier.
Når vi mødes starter vi med en ’goddag sang’ inden aktiviteterne
starter. Og vi slutter med lidt eftermiddagsmad, hvorefter der er tid til
lidt fri leg og de voksne kan snakke om stort og småt.

Familieklubben
- familiens hyggeklub.

Så er programmet for Familieklubben 2018/2019 endelig på gaden!
Vi glæder os til at komme i gang igen og byder både nye og ”gamle”
familier velkommen.
Vi mødes ca. en gang om måneden i foreningsbygningen ”K” på
Blågårdsstræde 17, st. 4000 Roskilde (medmindre der står noget andet
under programpunktet.).
Vi starter hver gang med en goddag sang og har efterfølgende en eller
anden aktivitet. Vi spiser også altid noget eftermiddagsmad sammen og
har en hyggestund omkring det.
Tilmeld jer til Anja eller Anders fredagen inden klubben, så vi ved
hvor mange vi bliver.

Dec.
Julefest med resten af foreningen.
Nærmere program følger.

3. feb. Kl. 10.00-13.00
Programmet er ikke planlagt endnu, men det kommer når vi nærmer os.
Programansvarlig: Frederik og Birgitte

Lør. d. 2. marts. Kl. 10.00-13.30
Vi slår katten af tønden og spiser frokost og
fastelavnsboller sammen.

16. sep. Kl. 10.00 – 13.00
Vi starter op igen efter sommerferien og byder
hinanden velkomne i familieklubben igen.

Programansvarlig: Morten og Mathilde
Programansvarlig: Anja og Anders

22. sep.
Vi fejrer, at foreningen bliver 100 år sammen med resten af
foreningen med et brag af en fest

5.-7. okt. Familielejr på Bisserup
Tilmeldingen er åben – jo flere jo bedre, så skynd jer ind
på kfum og kfuk’s hjemmeside og meld jer til.

4. nov. Kl. 10.00-13.00
Vi skal høre om seje mirakler fra biblen, synge sange og lave trylledej.
Programansvarlig: Elisabeth

7. april. Kl. 13.00-15.30
Vi skal lave påskesjov og trille påskeæg.
Programansvarlig: Elisabeth

16. juni.
Sommerafslutning

