Kære alle
Her får I oversigten for de kommende to ugers aktiviteter i huset På Sporet!
Vi vil fortsat være ude, når vejret tillader det – og fredag satser vi på bålmad. Hvis
vejret er for råt, har vi muligheden for at være indenfor .
Priserne for mad er 30 kroner for frokost fredag og 40 kroner for aftensmad mandag og
torsdag.
Bemærk at mandag d. 17. maj holder vi en lille hyggelig workshop i åbningstiden fra kl.
16.45-17.45, hvor du kan høre, hvordan det går med udviklingen af IBG (vores store
skærm samt en app på telefonen, hvor man kan følge med i aktiviteter mm.). Her vil du
blandt andet blive introduceret til, hvordan du via IBG selv kan booke lokaler til
aktiviteter. Vi slutter af med mad kl. 17.45, og lukker huset 18.30.
Læringsforløbet ”Ud i Naturen” er godt i gang og fortsætter til d. 22. juni. Du har
mulighed for at komme på venteliste til en ledig plads. Kontakt Michelle på 72683420
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Mandag d. 17/5:
14-18.30 På Sporet åbent med spisning ca. kl. 17 .45 - uden tilmelding
16.45-17.45 Workshop om IBG – vores Interaktive Borgerguide.
Tirsdag d. 18/5
11-13: Plastikposefrit Rudersdal / Sy -værksted
13-14 Virtuel kaffe. Tilmelding på 72683363 senest kl.11
13-15.30 Ud i Naturen – for tilmeldte
17-19 Ungenetværk – Tilmelding ikke nødvendig
Onsdag d. 19/5
17-20: Rowans øver rockmusik
Torsdag d. 20/5
14-18 På Sporet åbent med spisning ca. kl. 17 - Tilmelding ikke nødvendig
Fredag d.21/5:
11-14: På Sporet åbent m. spisning ca. kl. 12 – Bålmad hvis muligt. Tilmelding ikke nødvendig
Mandag d. 24/5:
Lukket pga. Pinse
Tirsdag d. 25/5
11-13: Plastikposefrit Rudersdal / Sy -værksted
13-14 Virtuel kaffe. Tilmelding på 72683428 senest kl.11
Ud i naturen aflyst pga . ferie
17-19 Ungenetværk - Tilmelding ikke nødvendig
Onsdag d. 26/5
17-20: Rowans øver rockmusik
Torsdag d. 27/5
14-18 På Sporet åbent med spisning ca. kl. 17 - Tilmelding ikke nødvendig
Fredag d.28/5:
11-14: På Sporet åbent m. spisning ca. kl. 12 – Bålmad hvis muligt. Tilmelding ikke nødvendig.

