
                                                                                                                      

Kære 6. og 7. kl. elever! 

 

Velkommen til Ørnebjerg Fritidsklubs nye spændende tiltag CLUB 13  

 

CLUB 13 er lavet fordi vi gerne vil målrette forskellige aktiviteter og arrangementer til netop jeres alderstrin   

I jeres alder er det måske mere interessant og sjovt at kunne være sammen med jeres jævnaldrende, og derfor synes 

vi også at det er vigtigt at skabe nogle gode rammer for dette   

 

I 2019 indbyder vi derfor også allerede nu til en masse sjove arrangementer, og flere kan også komme til, men der vil 

vi også gerne have jeres forslag! 

Vi vil både lave tiltag i nærområdet – det kunne være i Klubben, eller andre steder vi kan låne. 

Der vil også være spændende aktiviteter ud af huset, hvor vi eks. tager tog eller bus for at komme dertil – det kunne 

være biografture, bowling, X-Jump, shopping osv. 

 

Vi vil også minde om at vi i weekenden d. 22-24. marts tager til SVERIGE kun med jer 6-7. klasser!! 

 

Sæt allerede X ved disse datoer: 

D. 2. januar: Biograftur hvor vi ser Ternet Ninja 

D. 11. januar: Klubaften kun for jer med masser af sjov 

D. 19. januar: Egedal Cup for alle fritidsklubber (også 4-5. kl.) 

D. 23. januar: X-Jump 

D. 1. februar: Ørnebjergs store Gallafest med stort festfyrværkeri (også 4-5. kl.) 

D. 20. februar: Bowling-tur 

D. 8. marts: Klubaften kun for jer med masser af sjov 

D. 22-24. marts: SVERIGESTUR for 6.-7. kl. 

 

              *******Herfra skal vi sammen finde på flere spændende aktiviteter ******* 

 

MEN disse aktiviteter har vi jo allerede planlagt på Ørnebjerg FK – Her deltager I naturligvis også  

D. 26. april: Overnatning i Klubben + D. 14. maj: Klubbernes dag i Tivoli  

D. 5. juni: Klubbens årlige tur til Bon Bon Land + D. 7. juni: Klub Egedal Festival 

Samt fra d. 2.-5. juli kan du komme med på Vilde Vulkaner Festival 2019 i Vordingborg 

 

Måske tænker du; ”hmm – jeg er jo ikke indmeldt i Fritidsklubben længere” 

Fortvivl ikke – det koster i 2019 faktisk kun 280 kr. pr måned, og vi har jo også masser af andre muligheder for at have 

det sjovt og hyggeligt i Klubben  

Indmeldelse er nemt og kan gøres HER  

 

     Vi glæder os til at se jer, og håber at I vil tage godt mod vores nye tiltag på Ørnebjerg! 

                                                                    De bedste hilsener 

                                                                       Club 13-teamet   
                                                               Michelle & Jan 

                    

 

http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge/boern-6-15-aar/fritidsklubber

