
 

Fritidstilbuddet på Perronen i forår 

2020 i januar, februar, marts og april. 

                 

 

 

 

 

 

HUSK at programmet altid ligger 

tilgængeligt på: 

http://perronen.net/fritidstilbud/ 

 



 

Tirsdag den 7. januar: 

Rask gåtur ud i det blå. HUSK overtøj der passer til temperaturen. 

Hjem og have varm kakao bagefter. Det er også muligt at blive 

hjemme og hygge med spil. 

 

 

Tirsdag den 14. januar: 

Årets første omgang BANKO – Vi spiller fra kl. 18.30 !! 

HUSK at have en gave med!!  

Massage  – HUSK at skrive dig på listen 

Der er tider kl. 16.00 kl.16.30 kl.17.00 

 

 

Tirsdag den 21. januar: 

Bordtennisturnering / rundt om bordet. ALLE kan være med  

 

 

Tirsdag den 28. januar: 

Filmaften med popcorn. Skriv dit filmønske på opslaget. 

 

 

 



Februar 

 

Tirsdag den 4. februar: 

Ballondans… Hvem kan danse længst tid – to og to sammen med 

en ballon mellem sig? 

Massage  – HUSK at skrive dig på listen 

Der er tider kl. 16.00 kl.16.30 kl.17.00 

 

 

Tirsdag den 11. februar: 

Ludo turnering… Der er præmie til den heldige vinder!  

 

 

Tirsdag den 18. februar: 

Kreativ aften med maling på lærred / pustemaling m.m.  

 

Tirsdag den 25. februar: 

Fastelavnsfest – vi slår katten af tønden. 

Man må godt klæde sig ud !  

Der sælges fastelavnsboller til kaffe. 

 

 

 



Marts 

 

Tirsdag den 3. marts:  

Præmiere på årets Musical kan opleves på Middelfart 

ungdomsskole.  

Navn og tidspunkt for forestillingen følger. 

Massage  – HUSK at skrive dig på listen 

Der er tider kl. 16.00 kl.16.30 kl.17.00 

 

 

Tirsdag den 10. marts: 

Middelfart Bowlingcenter hvor vi spiller fra kl. 19.00 – 20.00  

Pris. Kr. 45,- (Pris med egne bowlingsko kr. 35,-) 

 

 

Tirsdag den 17. marts: 

Aktiv tirsdag med bordtennis / kongespil i gården m.m.  

 

Tirsdag den 24. marts: 

Endnu en omgang banko – Vi spiller fra kl. 18.30 !! 

HUSK at have en gave med!!  

 

 



Tirsdag den 31. marts:  

Påskehygge – påskeklip – påskejagt 

Den som finder det lille guldæg har vundet årets påskeæg. 

Massage  – HUSK at skrive dig på listen 

Der er tider kl. 16.00 kl.16.30 kl.17.00 

 

April 

 

Tirsdag den 7. april: Aktiviteten holder LUKKET! 

  

Tirsdag den 14. april: 

Rask gåtur ud i det blå. HUSK overtøj der passer til temperaturen. 

Hjem og have varm kakao bagefter. Det er også muligt at blive 

hjemme og hygge med spil. 

 

Tirsdag den 21. april: 

Minikursus  / oplæg om digital snyd 2020.  

Fra kl. 18.30 – 20.30  - Yderligere information herom følger  

 

Tirsdag den 28. april: 

 Grille pølser og brød i gården. Hygge med forskellige aktive spil. 

 

 



 

 

 

 


