Efteråret 2015
aktiviteter

er gået.

14.-16. august
AIRSHOW 2015

23.-25. oktober
Experimentarium—Hjernen og Pulsen

Vi fejrer, at vi er mødtes igen efter sommerferien og snakker om de
gode oplevelser fra sommerlejren.
Fredag cykler vi til Roskilde havn og spiser en havnevaffel.
Lørdag deltager vi i Airshow 2015 i Roskilde Lufthavn. Se flyveopvisning. Prøver at sidde i en helicopter og meget mere.
Søndag kører vi i Køge svømmehal.

Experimentariet er flyttet til Amager. Det kan være, at vi sejler med
havnebussen derover. De har en ny spændende udstilling om hjernen. Vi tyvstarter fredag aften med hjerneøvelser på computerne.
Vi skal også rundt og tage pulsen på 9 forskellige måder. Og så er der
også tid til at komme rundt og prøve alle de andre sjove påhit, de har
derinde.

28.-30. august
Aktivitetsdag på rabalderstræde—Musicon i Roskilde

6.-8. november
Lalandia - Aqvadome

Fredag cykler vi til havnen, mens vi kan. Det bliver snart for mørkt
til denne start på weekenden.
Lørdag besøger vi aktivitetsdagen på Rabalderstræde. Vi kan prøve den nye klatreskov, spille nets, prøve BMX, parkour, høre Sys
Bjerre og meget mere.
Er vejret godt cykler vi til Herslev Havn og aftenbader.

Vi tager i Lalandia. Nu er det vinter og koldt uden for, og vi trænger til
at være lidt i det tropiske klima. Og få rørt os. Så vi tager tidligt af sted
og er der i laaaaang tid. Vi tager underholdning med undervejs og
gætter qiuz og gåder og tæller gule biler eller hører musik eller eventyr. Om aftenen er der popcorn, og vi ser lørdagsfilm.
Søndag slapper vi af på ”Ud i det Fri”.

11.-13. september
Sejltur

20.-22. november
Legeland

Lørdag skal vi ud og selje. Bo sejler os en tur i sin båd op ad Roskilde fjord. Vi står af på øen Elonore og hører historien om, hvordan
det blev et selvstændigt kongerige, og om løven der måtte lade livet
for at blive reklame for Nordisk Film.
Søndag kører vi i Vestbadet. Vi hopper på trampolinerne og fra de
udendørsvipper.

Fredag har vi kreativt værksted; bygger i lego, laver smykker m.m.
Vi tager i legeland i denne weekend. Vi skal lege tag fat gennem alle
rørene og ned ad rutsjebanerne. Vi skal spille fodbold i de små bure
og have boldkamp. Vi skal danse til wii og køre race på makinerne.
Hjemme spiller spil vi monopoly og uno og andre spil.
Søndag tager vi i Køge Svømmehal.

25.-27.september
Klatreskoven

4.-6. december
Tivolitur & julehygge

Fredag starter vi med sportsaktiviteter i Boserup—fodbold, hockey
eller basket.
Lørdag besøger vi klatreskoven ved Carlsberg. Vi arbejder sammen i
hold og vi udfordrer os selv. For dem, der hellere vil blive på jorden, er
der også et program. Skulle det være regnvejr besøger vi cirkusmuseet og prøver aktiviteterne der.

Vi skal jule og hygge.
Vi skal lave julemad og bage pølsehorn.
Vi skal lave sund juleguf og spise det.
Vi skal spille julebanko.
Vi skal se julekalender.
Og vi skal i Tivoli i København, så tag godt med varmt tøj på.

9-11. oktober
Københavnertur

18.-20. december
Thycho Brahe planetariet og alle mulige julestjerner

Det Danmark du aldrig ser. Vi skal rundt i København forskellige
steder, hvor man ikke lige kommer så tit.
Det kan være Botanisk have, Cisternerne, Kuplen i Marmorkirken
eller byens 5 bedste legepladser …
Det er efterårsferie, og der er mange aktiviteter i gang, som vi skal
være en del af.

Vi besøger Thycho Brahe planetariet. Vi skal på tur i vores solsystem,
høre forklaring om nattehimlen netop nu, se film på det store lærred
og 3D-film i den lille sal, se astro-show og høre, hvad der ville ske,
hvis vi blev smidt ud af et rumskib.
Samtidig laver vi de sidste julegaver og andre julerier. F.eks. spille om
pebernødder, bage julestjerner, folde og klippe julestjerner.

