LOPPEMARKED
Lørdag den 1. juli
Kl. 09.00 til 15.00
I Sønderparken på plænen
mellem nr. 11 og nr. 21
Tag dit eget bord med, og de ting du
gerne vil sælge. Alt lige fra tøj, sko,
legetøj og brugsgenstande.
Spørgsmål?
Kontakt Martin Frandsen på tlf.: 27896955

CIRKUSSHOW VED CIRKOSTANCIA
Kl. 11.00 ved loppemarkedet.
Bagefter kan du lege artist.
Derudover:
 Konkurrencer for børn
og voksne med fine
præmier.
 Gratis rundstykker til de
100 første.
 Kaffe og kage kan købes.

Den 10. maj mødtes Jimmy, Martin og Henrik for
første gang i fædregruppen. Her blev der lavet
pizza og snakket om, hvad fædrene kan lave.
De vil blandt andet lave sociale aktiviteter for
afdelingens børn.
Udover de tre er der tre andre fædre, der også
er med. Der er også plads til dig.

Fredag den 30. juni kl. 18.00 inviterer
afdelingsbestyrelsen til den årlige grillaften ud
for Jyllandsgade 17. Medbring din egen mad og
få en hyggelig sommeraften med dine naboer.

Drikkevarer kan købes.
Næste møde er tirsdag den
20. juni kl. 17.00.
Kontakt Christian på
tlf. 22907247 og hør
mere.

Onsdage i fælleshuset går snakken lystigt når
stikkeklubben mødes. Pigeklubben vil de
egentlig hellere kaldes, for det er snak og hygge
der prioriteres - og så lidt strik, er Elsebeth,
Anna Lise og Viola enige om. Det er de tre, der
er i fælleshuset i dag, men ellers er de typisk 4-5
stykker, plus dem der kigger forbi.
Men bliver der så overhovedet strikket? ”Det gør
der – men det svære strikketøj bliver hjemme,”
siger Elsebeth og tilføjer med et grin: ”vi tager
kun det svære med, når vi skal blære os.”

Onsdag den 7. juni kl. 18.00 er der endnu en
gang fællesspisning i fælleshuset. Medbring din
egen ret til den fælles buffét.
Det vil også være den sidste fællesspisning
inden sommerferien tager over. Der er opstart
igen til efteråret.
Vel mødt og velbekomme!

Savner du inspiration til nye træningsøvelser?

Tiden i klubben er blevet så betydningsfuld, at
Viola har aflyst et lægebesøg i dag.
Undskyldningen var ”et vigtigt møde”.
Pigeklubben er blevet et afslappet mødested for
pigerne. Og de vil gerne have flere med. ”Det vil
kun være dejligt, hvis flere har lyst til at snakke,
og det er ikke noget krav, at man kan strikke”.
Sommerferie bliver der heller ikke noget af. Der
er nemlig noget vigtigt, de skal have snakket om.
Så kig forbi pigeklubben. De er i fælleshuset
hver onsdag kl. 10.00 til ca. 12.00.
”Mænd er også velkomne. Vi taler pænt til dem”,
afslutter Anna Lise med et smil.

Tag i motionsrummet i fælleshuset. Her har
elever fra ISI Højskole i Ikast lavet
inspirationskort til træningsøvelser. Så kan du,
med få redskaber, lave øvelser til hele kroppen.
Lige fra mave og ryg til arme og ben.
God fornøjelse!

