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ONSDAG d. 20 - Kl. 12 + 14
Hjemmebiograf
Lokation: 1. Floor – Vinterhaven

MANDAG d. 18 - Kl. 12-14
Græskarskæring & malebøger
Lokation: Kids Corner

TIRSDAG d. 19 - Kl. 1530-1630

Miss Mia Hula Hop-show
Lokation: 1. Floor

TIRSDAG d. 19 - Kl. 1230-1430

Miss Mia Tiara Workshop
Lokation: Kids Corner

TORSDAG d. 21 - Kl. 12-14
Blomsterbinding med HUGO
Lokation: Kids Corner

LØRDAG d. 23 - Hele dagen
Kastanjedyr og mal på sten
Lokation: Kids Corner

FREDAG d. 22 - Kl. 12-16
Klovnen Boogie
Lokation: Streetfood-afdelingen

SØNDAG d. 24 - Kl. 12 + 14
Hjemmebiograf
Lokation: 1. Floor – Vinterhaven

BØRNENES EFTERÅRSFERIE PÅ POSTHUSET
Posthuset har besluttet at forkæle jer hele efterårsferien.

Vi forlænger derfor vores åbningsdage i uge 42, således vi har 
åbent hele ugen d. 18.-24. oktober 2021

Find kreativiteten frem og lav 
en hyggelig- eller uhyggelig 

græskarfigur, som 
kan pryde- eller 

skræmme i 
hjemmet i 

mange dage.  
Til de små poder 

tilbyder vi tegning i 
fine malebøger, så far 

eller mor kan få et smukt 
kunstværk til køleskabet. 

Max. 40 børn (tilmelding i baren)

Lav’ din egen flotte og funklende tiara 
helt fra bunden sammen med Miss 
Mia, der i dagens anledning er hoppet i 
prinsessekjolen. Det må du selvfølgelig 
også gerne! Kom og vær’ med til den 
hyggeligste workshop af højeste karat!

Anbefales til skolebørn fra 6-12 år. Mindre 
børn ville skulle hjælpes af en medbragt 
forælder.

Obs: Mange små dele i form af perler!

Lær’ seje hula hop-tricks af Danmarks 
hula hop-dronning Miss Mia! Prøv både 
klassiske cirkus-hulahop-tricks eller 
mere moderne trylle- og 
kastetricks! Miss Mia vil 
også vise et hula hop-
show med mange ringe i 
flot kostume. Årets hula 
hop-fest! Obs. anbefales 
fra 6 år+, men mindre børn 
og voksne er selvfølgelig 
også velkomne til at prøve. 

ALLE DAGE:
Gratis filterkaffe til alle forældre/
bedsteforældre i selskab med børn/børnebørn.

Brætspilscafe på 1. Floor i vinterhaven (mere 
end 20 forskellige spil til alderen 3 år+)

Vores streetfoodboder tilbyder særlige 
børneretter til max. 50,-

Vi har fri i mange dage, så derfor tager 
vi en slapper her midt på ugen. Vi tager 
fødderne op på bordet og gode børnefilm 

på storskærmen! 
Man kan ikke 
holde biograf 
uden pop-corn, 

så derfor laver 
vi en portion 
popcorn og en 

sodavand til alle 
børn, som deltager. 

Søndag = hyggevejr. Vi hopper derfor i den 
mest uldne sweater fra klædeskabet og 
smider en børnefilm på storskærmen! Man 

kan ikke holde 
biograf uden 

pop-corn, så 
derfor laver vi en 

portion popcorn 
og en sodavand 

til alle børn, som 
deltager. 

Igen skal vi i det kreative hjørne!
Giraf, onkel skæg, dinosaur? Kun fantasien 
sætter grænser for, hvad du kan fremstille 
af et par kastanjer. Herudover hiver 
vi alverdens farver og former frem til 
rådighed for maling af natursten til pynt og 
glæde i jeres hjem. 

Kom og mød den altid 
rare og glade klovn 
Boogie, som laver 
drabelige sørøver-
sabler, blomster, søde 
katte, hunde, giraffer 
- måske også en stor 
elefant! Alt sammen af 
balloner og samtidig 
har han også lidt 
småtrylleri i lommerne, 
det bliver så hyggeligt!

Pris: 20 kr. (1 buket) Obs. 6 år+
Max. 40 børn (tilmelding i baren)
Hugo’s dygtige blomsterpiger laver hver 
dag håndbundne buketter og denne dag 
vil de tage de små under armen og lave 
buketter i børnehøjde. Der er måske snydt 
lidt hjemmefra, og med hjælp 
fra kyndige hænder, kan 
alle gå hjem med en smuk 
efterårsbuket til hjemmet. 
Kurset kører á 2 x 1 time med 
max. 20 børn på hvert hold.


