Program Glejbjerg 4H 2009
• = Klubaften: Hver mandag i ulige uger kl. 18.30 – kl. 20.00
X = xtra aktivitet
•

23/3 gækkebrev + uddeling af bøgerne + program (Tina + Francis)
+ uddeling af græskarfrø til græskarkonkurrencen
• 6/4 påskepynt: medbring urtepotte eller skål (Francis) pris 10kr
• 20/4 bondegårdsbesøg: klap en kalv eller hest, kæle med kat eller hund..(Francis)
• 4/5 oasis skulptur (Jackie) tilmelding inden 1/5, pris 30 kr.
• 18/5 oasis skulptur del 2 (Jackie)
børnedyrskue
X uge 21 eller 22: hjemmebesøg
2009
• Tirsdag d. 2/6 bold og bål (Heidi)
X søndag d. 14/6 BØRNEDYRSKUE kl. 12-15 (mere info senere)
• 15/6 skattejagt i skoven, afslutter på Borgergade 101, kl.20.30 (Jackie + Mette)
X 11/7 byfest i Glejbjerg ( hjælp med f.eks. ’det muntre køkken’ eller flødebollerkastning)
X uge 30 (19-23juli) sommerlejr på Skovly (Jackie tager også med)
X 1/8 høstmarked i Esbjerg (hvem vil med? Info senere)
• 24/8 vi arbejder i bøgerne (Jackie)
X 28/8-29/8 OVERNATNING VED KLUBHUSET (besked senere)
X 29/8 tilmelding dyrskue + salg af lodsedler
• 7/9 bøgerne (Francis)
X
X
•
•

lø. 12/9 DYRSKUE i Gørding – kom og vær med!
20/9 åbent landbrug – familieudflugt (besked senere)
21/9 træarbejde (Francis + Kim)
5/10 træarbejde (Francis + Kim)

X uge 42 – madskole i Vejrup
• 19/10 vi laver nøgleringe
• 2/11 halloweenpynt (Tina)
X
•
•
•

6/11 Halloweenparty kl. 18 – 20.30, pris 30kr., kom gerne udklædt, tilmelding senest 2/11
16/11 spilleaften (Heidi)
30/ 11 porcelænsmaling (Francis) pris 10kr. p. del
14/12 julebanko – tag en gave med til ca. 20kr.

For de store: 20-21 juni: ulvenat og 8-9 september: boma overnatning (kig på www.4hsyd.dk)
Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding eller spørgsmål til personen som står skrevet ved hver aktivitet:
Jackie, Francis, Tina eller Heidi

