
 

Nyhedsbrev September 2022  
 

Nyt hovednummer til klubbens telefon:  

4335 3505 

Tryk 1. 5'eren 

Tryk 2. Klub Inn  

Tryk 3. Klub Læringshus  

Tryk 4. Crossklubben  

Tryk 5. Go-kartklubben                       Fritids- og Ungdomsklubben 

 

          

                Klub 5´Inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnefest i 

klubben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære børn, unge og forældre 

Som I måske ved allerede, så er vores klubber sammenlagt for ca. 1,5 år siden 

og der har været masser af spændende opgaver siden da. Den ene var 

følgende!!!                   

Hvad skal klubben hedde? 
 

Den ene hed jo Klub Inn og den anden hed Klub 5'eren.  

Så vi fik masser af gode forslag af klubbens unge og så blev 8 udvalgte unge sat 

i et klublokale, hvor de skulle vælge det bedste fælles klubnavn for vores klub. 

Og det faldt så på Klub 5'inn.  

Som de unge så flot udtrykte det: Der er noget med fra begge de gamle 

klubber og så lyder det mega sejt 

Næste step var at politikerne på Kommunen skulle orienteres og her var der 

ingen indvendinger.  

 

Så nu skal der festes og hygges, vi skal fejre at vi er én klub med fælles 

klubnavn, med hver vores klubnavn for hver matrikel.  

Fredag den 30.9. Kl. 14.-17. 

Alle børn og unge inviteres til Navnefest på matrikel Klub 5'eren, 

Charlottegårdsvej 5. 

Her vil der være masser af aktiviteter, turneringer, fødselsdagskagen mm.  

Klubbens øvrige klubber er også inviteret på denne store dag  

Vel mødt.  

 

Selv samme dag kl. 18.00 inviteres børn, unge og forældre til hygge og 

fællesspisning på matrikel Klub Inn, hovedgaden 448.   

Der vil komme tilmelding af hensyn til indkøb af mad og drikke.  

Håber I vil sætte et X i kalenderen.  

 

Alle fra vores 5 klubber er velkomne.  

 

Gokart-Cross-Læingshus- Klub Inn og Klub 5'eren, Personale og 

forældrebestyrelse.  

Klub i Læringshuset

Skolebakken 1

4.-5. klasse

Klub Inn

Hovedgaden 448

6.-7. klasse

Go-kart klubbenCross klubben

Klub 5´eren

Charlottegårdsvej 5

8. klasse og op



Indmeldelse i 

Klub  

For at komme i klubben og deltage i aktiviteter og ture, skal du være meldt ind 

i Klub 5´Inn. 

 

Priser for medlemskab: 

 

FK 4.-5. klasse Kan gå i dagklub - pris 639 kr. 

JK 6.-8. klasse Kan gå i både dagklub og aftenklub pris 336 kr. 

UK 9. klasse og op Kan gå i aftenklub pris 184 kr.  

 

Kontakt klubben for at få en indmeldelsesblanket. 

 

Fælles fredage i 

september 

måned.  
 

 

Vi vil gerne give alle klubbens medlemmer nogle gode oplevelser at gå på 

weekend med, derfor vil vi gerne invitere til fælles fredag for alle børn og 

unge der går i Læringshus klub, Klub Inn og Klub 5'eren.  

 

Der kommer til at være afhentning af elever i Læringshuset når skoledagen 

slutter og så vil der være afgang til klubben.  

Personalerne/ Pædagogerne flytter med, så der er kendte voksne😉 

 

2.9.  Klub Inn. Hovedgaden 448.  

9.9.  Klub Inn.  

16.9. Klub Inn.  

23.9. Klub 5'eren. Charlottegårdsvej 5.  

30.9. Klub 5'eren.  

 

Vh. Personalet i klubben 

 

Ridning for alle  

Vi er så heldige at have Tina, der er enormt god til heste og ridning – og hun 

tager os med til Hedehusgårdens Rideklub hver onsdag, hvor vi skal ride på de 

sødeste heste.  

 

I klubben har vi ridetøj, støvler, hjelme, rideveste mmm. som man kan låne. 

 

Vi mødes i Klub Inn når de unge får fri fra skole, og skifter til ridetøj. Vi kører 

i minibus til rideklubben, hvor vi strigler og sadler hestene op. 

 

Vi rider på 3 hold: 15.30-16.30, 16.30-17.30 og 17.30-18.30. Efter sidste hold 

sadler vi hestene af, strigler og hjælper med af fodre hestene. 

 

Efter hvert ridehold, hygger vi lidt med saft, kiks, frugt o.lign. og snakker om 

hvordan det gik. 

 

Der er nogle der rider på holdet fast, og hvis der er nogle afbud, så kan andre 

prøve at ride for en rund 20-krone. 

 

……så hvis heste og ridning er noget for dig – ja, så er det bare om at tage fat i 

Tina og få mere af vide. 

 

Tina kan træffes i Klub Inn, Hovedgaden 448. 

 

 



Vrinsk Heste – 

hygge i Klub Inn 

 

 

Det er for 

rideholdet, for 

vente-listen til 

rideholdet og for 

alle 

hesteinteresseret. 

 

 

Mandag den 26. september kl. 17.30 – 20.30 

 

Pris 20 kr. 

 

Vi vil spise noget sammen, som vi laver i fællesskab. Derefter hygger-snakker vi 

om heste og de forskellige ting vi gerne vil med rideholdet. 

 

 

 

 

 

Få en tilmeldingsseddel hos Tina  

og meld dig til i Cafeen i Klub Inn. 

 

 

 

 

Menu 

- hver dag 

 

 

i Klub i 

Læringshuset, 

i Klub Inn 

og  

i Klub 5´eren 

 

Hver dag – omkring kl. 15 vil du kunne få lidt spiseligt i cafeen. 

 

Du kan også melde dig til at være med til at lave menuen til dine 

klubkammerater, eller komme med forslag til, hvad menuen skal være. 

 

 

 

 

Krea værksted i 

Klub Inn 

Hele september måned vil der være åbent i Krea-værkstedet. 

 

Kom ind og lav noget kreativt, eller kom ind og sid og hyg dig med dine venner 

og veninder – der er så hyggelig en stemning derinde. 

 

 

Børnemøde for 4. 

og 5. klasser 

Torsdag den 22. september afholdes der børnemøde i Klubben i Læringshuset 

for 4. og 5. klasser. 

 

Kom og vær med og fortæl, hvordan du synes 

det går i klubben og foreslå, hvad vi skal  

lave og købe ind til klubben.  

 

Det kan være forslag  

til ture, aktiviteter eller hvad du tænker på. 

 

Film for 5. 

klasser 

Fredag den 16. september, er det endeligt blevet tid til at 5. klasserne må se 

filmen SAVNET. 

 

Savnet er en Gyser, som Klub Inn lavede for ca. 15 år siden. Det var 

medlemmerne der var med i produktionen samt spillede rollerne.  

 

Så går du i 5. klasse og har lyst til at se SAVNET, så er der en forestilling kl. 

14.15 og igen kl. 15.45 i Klub Inn. 

 



Bordtennis-

turnering i Klub 

Inn 

Torsdag den 8. september afholder vi bordtennisturnering i Klub Inn. 

 

Meld dig til hos Musti.  

 

 

 

Fællesspisning for 

6. klasser 

6. klasses Fællesspisning Tirsdag den 6. september. 

 

Kl. 17.30 
 

BUTTERCHICKEN M. RIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig i Cafeen senest mandag kl. 16.00 Pris gratis, men du 

skal selv hjælpe til med enten at lave mad, dække bord, eller rydde 

af og vaske op. 

Kh Magnus og Jan 

Hoppeborg i Klub 

Inn 

 

Hip hop….. 

 

Efter et utal af henvendelser, så er det igen blevet tid til at få Hoppeborgen 

op igen, på matriklen i Klub Inn. 

 

Det sker mandag den 19. september når I har fri fra skole og så vil den være 

oppe i 2 uger.  
 

 
 

 

 

 

 

Svømmehalstur 

for 4. – 6. klasse 

 

Torsdag den 15. september tager vi til Køge Badeland og bader, leger og 

hygger. Der er vipper, store legeplader og badedyr, boblebade og rutchebaner 

mv. 

 

Der er livreddere i badelandet, og vi voksne er også med til at bade og leje. 

 

Der er en kiosk, hvor der kan købes drikkevarer, slik, mad og frugt. Ellers må 

du gerne selv medbringe din madpakke og drikkevarer. 

 

Vi kører afsted i en stor bus ca. kl. 14.15 og er hjemme igen ca. kl. 19.00. 

 

Pris 30 kr. 

Sidste tilmelding 12. september  

Max antal 50 pladser 
 

Meld dig til i Cafeen i Klub Inn 

 



Bålhygge  

i Klub Inn 

Tirsdag den 13. september og tirsdag den 20. september, tænder Jan op i bålet 

udenfor. 

 

Her vil der være total bål-hygge-stemning og mon ikke også at Jan finder lidt 

snacks frem 😁 

 

Bumberballs i 

Klub Inn og Klub 

5´eren 

 

 

Torsdag den 22. september vil der være Bumberballs i Klub Inn, og onsdag den 

28. september vil der være Bumberballs i Klub 5´eren. 

 

 

Det vil forgå i salen eller  

udenfor på græsset, alt  

efter vind og vejr.  

 

 

 

 

 

Lasertag ved 

Hedehuset 

 

for ALLE 

medlemmer 

Tirsdag den 6. september og tirsdag d. 13. september laver vi lasertag ved 

Hedehuset fra kl. 14.00-16.00.  

 

Alle i klubben er velkomne. Kom og giv den gas. 

 

Vi sørger for at der er lidt at drikke. Men det er en god ide at have egen 

drikkedunk med. Husk tøj til vejret.  
 

7. klasse og 

opefter 

Hej alle 7.-8.-9. og opefter. 

 

I er meget velkommen til at komme ned i Klub 5´eren og være med til at 

planlægge hvad der skal ske her i september, det er helt op til jer hvad der 

skal ske. 

 

Vi bor Charlottegårdsvej 5. 

 

Klub 5´erens åbningstider om dagen er: Mandag 14.20 til 17.30 

                                                              Tirsdag  13.30 til 17.30 

                                                              Onsdag  13.30 til 17.30 

                                                              Torsdag 13.30 til 17.30 

 

Fredage i september er alle i Klub Inn´s lokaler og de 3 første fredage der 

efter er vi alle i Klub 5´erens lokaler. 
 

Aftenklub i Klub 

5´eren  

Hver torsdag aften i september måned,  

spiller Marck fodbold i aftenklubben  

i Klub 5´eren – kom ned og vær med.  

 

 

E-sport for 6. 

klasse og op i 

Klub 5´eren  

Både for dag og 

aftenklub 

Mandag den 12. september og mandag den 19. september er der E-sport i Klub 

5´eren for 6. klasse og op. 

 

Tag fat i Adam og hør mere. 



Klub 5´Inn 
Åbningstider i Klub i Læringshus, Klub 

5´eren og Klub Inn 
Åbningstider i 

dagklubben: 

 

4. klasse  

–  

8. klasse 

Åbningstider i dagklubben i Læringshuset 

Mandag  14.20 til 17.30 

Tirsdag  13.30 til 17.30 

Onsdag  13.30 til 17.30 

Torsdag 13.30 til 17.30 

Fredag   13.30 til 17.00 

 

Åbningstider i dagklubben i Klub Inn 

Mandag  14.20 til 17.30 

Tirsdag  13.30 til 17.30 

Onsdag  13.30 til 17.30 

Torsdag 13.30 til 17.30 

Fredag   13.30 til 17.00 

 

Åbningstider i dagklubben i Klub 5´eren 

Mandag  14.20 til 17.30 

Tirsdag  13.30 til 17.30 

Onsdag   13.30 til 17.30 

Torsdag  13.30 til 17.30 

Fredag – 14.00 til 17.00 

 

Åbningstider i 

aftenklubben: 

 

6. klasse og 

opefter 

Åbningstider i aftenklubben i Klub 5´eren 

Mandag 18.00 til 21.30 

Tirsdag 18.00 til 21.30 

Onsdag lukket 

Torsdag 18.00 til 21.30 

 

Åbningstider i aftenklubben i Klub Inn 

Mandag lukket 

Tirsdag  18.00 til 21.30 

Onsdag  18.00 til 21.30 

Torsdag 18.00 til 21.30 
 

 

Hele personalegruppen ønsker dig en dejlig september 

måned 

 

 

 

Se vores præsentationsvideo af klubberne her: 

https://youtu.be/rmnovZ9bwj4 

 

https://youtu.be/rmnovZ9bwj4

