
                                  

 

Fritidstilbuddet på Perronen efteråret 2018 for 

september, oktober, november og december. 

 

Tirsdag den 4. september: 

Vi køre i aften en tur til Hindsgavl, ser på den smukke natur og de 

mange kronhjorte og dådyr som færdes i området.  

 

Tirsdag den 11. september: 

I aften er der bankospil kl. 18.30. Du skal medbringe en pakke, 

hvis du vil være med til at spille. 

Massage fra 16.15 – 17.45. Husk at skrive dig på listen. 

 

Tirsdag den 18. september: 

Denne aften er der mulighed for at hygge sig eller spille forskellige 

spil. 
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Tirsdag den 25. september: 

Du har denne aften mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor 

man skal gætte forskellige ting som bl.a. kan være musik. 

 

 

                                      Oktober 

 

Tirsdag den 2. oktober: 

Der er i aften mulighed for at lave kreative ting som kan være at 

lave et billede/kort, hvor der bruges forskellige materialer til.  

 

Tirsdag den 9. oktober: 

Denne aften er der mand og pige aften.  

Der kommer opslag op, hvor man kan skrive sig på. 

 

Tirsdag den 16. oktober: 

I aften er der mulighed for at hygge sig eller spille forskellige spil. 

Massage fra 16.15 – 17.45. Husk at skrive dig på listen. 

 

Tirsdag den 23. oktober: 

Så er der igen mulighed for at bruge sin fantasi og male på lærred. 

Kom og fremstil dit eget kunstværk. 

Husk at betale til Bowling. 



Tirsdag den 30. oktober: 

Vi køre i Middelfart Bowlingcenter hvor vi spiller fra kl. 19.00 -

20.00. Pris 40 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 23. oktober. Der kommer opslag 

op. 

Husk at betale til Badeland. 

 

                                        

                                      November 

 

Tirsdag den 6. november: 

I aften er der mulighed for at komme til Fredericia Badeland. Vi 

køre fra Perronen kl. 17.45. Pris 75 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 30. oktober. Der kommer opslag 

op. 

 

Tirsdag den 13. november: 

Der er i aften film aften, hvor vi ser en god film og hygger os med 

popcorn. 

Massage fra kl. 16.15 – 17.45. Husk at skrive dig på listen. 

 

Tirsdag den 20. november: 

Denne aften er der bankospil kl. 18.30. Du skal tage en gave med, 

hvis du skal være med til at spille. 

Husk at betale til bowling. 



Tirsdag den 27. november: 

Vi tager i Middelfart Bowlingcenter fra kl. 19.00 – 20.00. Pris 40 

kr.  

Tilmelding og betaling senest den 20. november. Der kommer 

opslag op. 

 

                                       December 

 

Tirsdag den 4. december: 

I aften kommer Preben og spiller og synger sammen med os. Kom 

at være med, så vi kan få en god aften. 

Massage fra 16.15 – 17.45. Husk at skrive dig på listen. 

 

Tirsdag den 11. december: 

I aften kan du være med til at fremstille dine egne bolsjer, så kom 

og være med. Husk at tage penge med hvis du skal købe nogle 

med hjem. 

 

Tirsdag den 18. december: 

Der vil som tradition tro i år igen være julefrokost. 

Der vil komme opslag op. 

 

Vera kommer den 11. september, 16. oktober, 13. november og 4. 

december og giver massage. Kl. 16.15 – 17.45. pris 200 kr. for en 

halv time. 



                                   

 

                             


