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Kære forældre, børn og unge                                         Nyhedsbrev Maj 2022 

Vi er kommet godt i gang med vores klubliv efter den lange corona pause. Det 
er super dejligt, vi nyder at være tilbage. Vi er meget glade for, at opleve den 
store tilslutning der er til vores aktiviteter og ture. P.t. har vi 235 medlemmer i 
fritidsklubben 3.årgang til 7.årgang.For tiden har vi ca 100 fremmødte børn hver 
eftermiddag. 

I ungdomsklubben har vi ikke registret medlemmer, da det er gratis at gå i 
aftenklub. Potentiel har 8.kl-9.kl lov til, at komme mandag-torsdag fra kl.18-
21.30. Vi oplever, for tiden der kommer 20-30 unge afhængi af, hvilken aften de 
ikke går til sport.  

1.apri l  modtog vi  41 nye 3.klasser. De er allerede faldet godt til her i 
klubben. Vi har kørt dem ind efter de nye retningslinier om ”Den gode overgang 
fra SFO til klub”. Hvilket er et nyt tiltag.  

Vi har afholdt Lip Sync Batt le for 105 børn og unge. Et arrangement 
som er nyt her i klubben. Vi havde 17 børn i 5 grupper som optrådte. De 
voksne havde også indlagte numre for børnene. Det hele forgik i bedste X-faktor 
stil med dommere, børnestemmer m.v.tilslut fest. En event, som helt sikkert 
bliver en del af vores klubkultur. 

Tivoli turen Tirsdag d.17.maj er det klubbernes dag i  Tivoli . Her 
kører vi i private busser frem og tilbage. Vi har mulighed for, at se optræden på 
scenen af de andre stor københavnske klubber, samt boltre os i forlystelserne. 
Husk børnene skal selv have penge med til aftensmad og drikke. Husk at lave 
aftaler med dit barn om den dag. Vi har p.t. 24 pladser ledige.Vi sætter stor pris 
på, at børnene selv kommer i klubben og tilmelder sig hos os. I  som forældre 
skal sørge for, at der er penge på deres kort, så vi kan tilmelde dem. I kan 
kontakte os den dag på 72599086. Klubben har lukket den dag.  
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Klubfest ival  Fredag d.10 juni på Hampelandsskolens store areal 
bag skolen. Vi henter alle børn kl.13.00 på skolen og kører dem til 
klubfestivallen, de er tilbage kl.ca 21.00 på pakeringspladsen på Ganløse skole. 
Forældre er velkomne og  kan hente børnene på klubfestivallen, husk at give os 
besked når du henter tak.Vi er på pladsen find Trivsels boden og giv besked. 

Klubfestivallen er et Klub egedal arrangement for de 8 klubber i Egedal. Der vil 
være et utal af boder og ting man kan prøve.Der kan købes mad, slik, drikkelse 
og meget mere. Optræden på scenen hele dagen, samt afslutning med James 
Braun, som det sidste inden vi lukker ned.  

Pris 50kr for et armånd, børnene får når de kommer. Husk tilmelding foregår i 
klubben senest d.9.juni. Dit barn melder sig til i klubben.Børnene skal have 
penge med til aftensmad og drikkelse. Klubben er lukket den dag. 

Nyt fra forældrerådet; Følgende forældre er med i vores forældreråd;  

Stefan Misfeldt far til Noah 5.kl og Noelle 3.kl (Stefan er valgt til at sidde  
områdebestyrelsen og repræsentere klub Ganløse) 

Rasmus Baltzer Ravn far til Alexander 6.kl og Saga 3.kl 

Ditte Pattinson mor til Zoey, Ava 6. kl  og Alex 3.kl 

Nanna Ingemann mor til Therkel 8.kl og Ester 6.kl 

Christian Stegger- Lillelund far til Liam 5.kl og Nia 3.kl 

Helle Dahl mor til Mira 3.kl 

Sommerferieprogram kommer i juni.  

Mange Hilsner Marianne Westh klubleder 


