e & aktiviteter Juni & sommerferien:

n sag - Uge 43.
8 & 28 okt.
aften—30 okt.
ingman - tilmeld efter efterårsferien
ører til—Bowling 9 okt.:
erie.
møde d. 29 okt.
sning (sidste tirsdag i måneden).

Andet? - Vi er altid friske på dine ideer! :)

Kort Nyt:

Det var super hyggeligt at være sammen med 6. årgang
natning sidste måned. Dejligt at så mange, havde lyst ti
at skabe en sjov og hyggelig aften.

Der var nogle stykker, som kom for sent med tilmeldin
omgang. Vi er desværre nød til at holde fast i vores tilm
da vi skal planlægge vores ture ud fra deltagerantal. Pr
nogen lov til at aflevere senere, skal alle have lov, og s
for os at sætte personale og tid af til planlægningen. Vi
forståelse for det.

I Oktober måned står den på blandt andet, Bag for en s
ten, CS:GO turnering, Bowling tur, samt de mange af de
klubben. Der er stadig mulighed for at tage med ud at k
mountainbike så længe at vejret er til det.

Vi afholder Italiensk aften d. 30 okt, hvor man kan tage
med. Man kan få en tilmelding i klubben.

Vi starter op på en CS:GO wingman turnering i compute
man er 2 vs. 2 kampe i Counter Strike. Man skal finde e
spørg Jesper, så laver vi en liste for dem som mangler

Hvis man har ønsker til aktiviteter i klubben, er man m
til at hive fat i sine klubrådsrepræsentanter fra éns årg
sen, så ser vi om det ikke kan lade sig gøre.

Sidste tirsdag i måneden prøver vi noget helt nyt. Vi lu
rummet for at få vores medlemmer til at lave noget and
spiser samlet i klubben omkring bordene, og måske slu
fælles aktivitet.

Vi holder åben i efterårsferien! Mandag—Fredag 10:00 aktiviteter efter ønske med dem som kommer.
- Vi ses i klubben!

Faste aktiviteter i klubben, Juni m

Aktiviteterne baseret på efterspørgsel den påg
Der kan komme impulsive ideer på løbe
Mandage:
CS:GO - eSports træning computerrummet.
Værksted

Tirsdage:

Klubrådet:

or os vigtig, så vores medlemmer kan få indflydelse på
ter og ture vi laver.

år af repræsentanter fra hver klasse. Det er klubrådss opgave, at spørge i sin klasse, hvilke ønsker der er til
ubben.

et ønske, kan du hive fat i en voksen i klubben, eller siklubrådsrepræsentant i din klasse.

æder os til at se dig i klubben.

Fantasy brætspil
(Sidste tirsdag i måneden) Fællesspisning
Værksted

Onsdage:
Værksted

Torsdage:

CS:GO - eSports træning computerrummet.
Værksted
ATV

Fredage:

Kage/Hyggedag

