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Aktiviteter
for børn

Tlf.: 71 99 29 45 Hjemmeside: www.kvartershuset.dk Facebook: Kvartershuset Sydhavnen 

Adresse: Kvartershuset: Anker Jørgensens Plads 3 / Borgbjergsvej 30 1. sal, 2450 København SV

Tilmelding og betaling via www.kvartershuset.dk

KVARTERSHUSET SYDHAVNEN
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Fællesspisning og underholdning

Onsdag d. 16. september 2020  
kl. 17-20. Pris: 50 kr. inkl. mad, drikke og under-
holdning.

Kvartershuset inviterer børn i aldersgruppen 
9-14 år til hyggelig fællesspisning, hvor vi lærer 
hinanden at kende på kryds og tværs. Når vi har 
spist, er der sjov underholdning.

OBS: Arrangementet er uden forældre. Der vil 
være voksne til stede, der har ansvaret.

Børnedans

Lørdag d. 26. september 2020 kl. 10-13. 
Pris: 30 kr. pr. person (både børn og voksne).

Kvartershuset inviterer til børnedans for børn 
i aldersgruppen 3-7 år. Dans er med til at styr-
ke børnenes motorik, balance, rytmesans og 
indlæringsproces. Vi danser til MGP-musik og 
andre populære børnesange.

OBS: Børn skal være ifølge med en voksen.

Motorikbane

Søndag d. 27. september 2020 kl. 10-12. Pris: 20 kr. pr. person (både 
børn og voksne).

Vi laver en motorikbane i Kvartershuset for børn i aldersgruppen 0-2 
år. Gennem motorikbanen lærer barnet gradvist selv at planlægge og 
overveje sine bevægelser. Det gør, at barnet har en stor grad af bevæ-
gelsesfrihed og mulighed for at udforske sin krop.

OBS: Børn skal være ifølge med en voksen.
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Halloween i minilegeland

Søndag d. 1. november 2020 kl. 10-14. Pris: 30 
kr. pr. person (både børn og voksne). Gratis for 
børn under 1 år.

Vi fejrer Halloween i minilegelandet. Kom til 
masser af uhygge og gerne udklædt. Zombi-
ebørn kan springe rundt i hoppeborgene, og 
de voksne zombier kan få sig en kop kaffe/te/
kakao imens. Vi byder på ansigtsmaling og lav-
din-egen-maske.

OBS: Børn skal være ifølge med en voksen.  

Børnerytmik

Søndag d. 25. oktober 2020 kl. 10-12. 
Pris: 30 kr. pr. person (både børn og voksne).

Kom til børnerytmik i Kvartershuset for børn i 
aldersgruppen 0-2 år. Vi tilbyder en hyggelig 
musikalsk oplevelse, hvor vi laver remser, dan-
ser og synger. Vi ønsker at skabe en behagelig 
atmosfære, hvor der er fokus på de små, og et 
sted hvor der er plads til at grine, barnegråd og 
bleskift undervejs.

OBS: Børn skal være ifølge med en voksen. 

Børneunderholdning i  
minilegeland

Lørdag d. 3. oktober  
2020 kl. 10-14. 
Pris: 30 kr. pr. person (både 
børn og voksne). Gratis for børn 
under 1 år.

Minilegelandet åbner kl. 10, og 
denne dag er der børneunder-
holdning i minilegelandet fra 
kl. 12-14. Hvem der kommer og 
underholder er fortsat en hem-
melighed, men vi garanterer en 
eftermiddag med super sjov un-
derholdning i børnehøjde.

OBS: Hoppeborgene slukkes, 
imens der er underholdning. 
Børn skal være ifølge med en 
voksen.
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Minilegeland

I minilegelandet er der forskellige hoppeborge, et legehjørne med tum-
lemøbler, lille rutschebane og legetøj.

Åbningstider: 
1. oktober 2020 - 31. marts 2021: 
Lørdag og søndag kl. 10-14.

Pris pr. person: 
Lørdag/søndag: 30 kr. 
Børn under 1 år: gratis. 
Både børn og voksne betaler entré.  
Fri kaffe/te/kakao.

Du kan købe billetter hjemmefra via www.kvartershuset.dk, hvis du vil 
være sikker på, at der er plads. Du kan også købe billetter i indgangen.

OBS: Børn har kun adgang ifølge med en voksen. Man er selv  
ansvarlig for at holde øje med sit barn. Du kan også holde børnefødsels-
dag i minilegelandet. Læs mere på www.kvartershuset.dk.

Gratis minilegeland for dagplejere,  
hjemmepassere og institutioner (fra uge 33)

Dagplejere, hjemmepassere og vuggestuer med adresse i 2450 
København SV kan gratis benytte minilegelandet onsdage kl. 9-12. 
Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Øvrige institutioner med adresse i 2450 København SV kan ringe på 
tlf.: 71 99 29 45 og gratis bestille tid i minilegelandet.

God fornøjelse.
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Jule-børnedans

Lørdag d. 5. december 2020 kl. 14-
16. Pris: 30 kr. pr. person (både børn 
og voksne).

Kvartershuset inviterer til jule-bør-
nedans for børn i aldersgruppen 3-7 
år. Børnedans er med til at styrke 
børnenes motorik, balance, rytme-
sans og indlæringsproces. Vi danser 
og synger med på gode danske ju-
lesange. Husk en nissehue og gerne 
nissetøj.

OBS: Børn skal være ifølge med en 
voksen. 

Juletræsfest i minilegeland

Lørdag d. 12. december 2020 kl. 10-
14. Pris: 30 kr. pr. person (både børn 
og voksne). Gratis for børn under 1 
år.

Vi holder juletræsfest for børn og 
barnlige sjæle. Vi sørger for, at der er 
pyntet op til julehygge, og vi serve-
rer lune æbleskiver. Der bliver uddelt 
julegodteposer kl. 12-13, og hvem 
ved – måske har julemanden tid til at 
komme forbi?

Det bliver en hyggelig dag med ju-
lemusik og fri mulighed for sang og 
dans rundt om det store juletræ.

OBS: Børn skal være ifølge med en 
voksen. 

Julebanko for børn

Onsdag d. 9. december 2020 kl. 
17-19.30. Pris: 30 kr. pr. person (både 
børn og voksne) inkl. entré og plade. 
Gratis for børn under 1 år.

Kom til julebanko for børn i Kvarters-
huset. Dette bankospil er med bille-
der i stedet for tal. Under spillet vises 
billederne i stor størrelse på stor-
skærm, så alle kan være med. Der vil 
selvfølgelig være præmier og alt det, 
der hører med til banko.

Vi serverer julesmåkager. Der vil 
være mulighed for at købe smørre-
brød, æbleskiver og drikkevarer.

OBS: Børn skal være ifølge med en 
voksen. 



6

Bliv en del af
familieklubben
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...laver vi sjove og hyggelige aktiviteter for familier 

med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulig-

hed for at arrangere familieaktiviteter.

Vi skal blandt andet spise sammen en gang om må-

neden, lege i Kvartershusets minilegeland, på tur til 

Sagnlandet Lejre og opleve børneshows med fanta-

stiske børneunderholdere. 

Aktiviteterne er gratis.

Den første aktivitet er torsdag d. 13. august 2020 

kl. 16.30-19, hvor vi leger i Kvartershusets minilege-

land og spiser sammen i Kvartershuset.

Hvis det lyder som noget for din familie, så kontakt 

os på mail: Pernille@kvartershuset.dk eller ring til os 

i telefontiden på tlf.: 71 99 29 45. Tilmelding foregår 

løbende. 

Vi glæder os til at høre fra jer.

I familieklubben...
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Vil du gøre en forskel
som frivillig?
Kvartershusets frivillige er årsagen til, at vi kan tilbyde så mange aktivite-

ter. Lige nu søger vi frivillige, der har lyst til at hjælpe ved vores hyggelige 

og sjove børneaktiviteter. Mulighederne er mange. Måske du vil hjælpe 

med at tage imod tilmeldinger i minilegelandet eller hjælpe med prakti-

ske opgaver til vores børnearrangementer?

Lyder det som noget for dig, eller vil du høre mere? Så ring til Kvartershu-

set i telefontiden på tlf.: 71 99 29 45 eller skriv til os via vores hjemmeside 

www.kvartershuset.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.


