
AK– BLADET 
  Juni  Aftenklubben 

Klubbens MOBILEPAY NUMMER : 909714 

Mad i Aftenklubben er steget 

Prisen for at spise med i aftenklubben er steget til: 

25 kr. for et måltid. 

 

Husk I kan købe et mad kort med 11 klip for 250,- 



1. Forside 

2. Indhold 

3. Program Juni 2022 

4. Garderobe 

5. Julefrokost / AK - Sommerfest  

6. Bordrollespil 

7. Sommerfest billeder 

8. Ridning 

9. Hus band øve tid 

10. Bakken, 

11. Græsk Onsdag 

12. Instagram 

13. Sommerfest 

14. Prag 

15. Prag 

16. Frankrig-skitur i Påske 

17. Frankrig skitur i Påsken 

18. Div. 



 

Onsdag d.  1  Rollespil i søndermarken 

Mandag d.  6  Lukket helligdag  

Onsdag d.  8  Græsk onsdag 

Onsdag d. 15  Rollespil i søndermarken 

Onsdag d. 15  Tur til Berlin Döner/enghaven 

Mandag d. 20  Bakken - Lukket i aftenklubben 

 

Torsdag d. 23 

Sidste aftenåbner inden sommerferien! 

KOM OG FÅ EN SOMMERFERIE IS 

Samt en ”GOD SOMMERKRAMMER”. 

Program Juni 2022 

August Måned 
 

Mandag  d.  8 Første AK Åbner efter sommer ferien 

Fredag d. 19  Sommerfest i AK for 7-8-9 klasser 



GARDEROBEN 

I 

AFTENKLUBBEN 

Kære Aftenklub medlemmer. 

Så er det tid til at sige hej til den nye årgang i aften-

klubben.  

DERFOR.. Kære medlemmer bliver I nødt til at bruge 

vores GARDEROBE som jo er færdig. 

 

Har i værdier som computer, en dyr håndtaske eller 

lignende, så tag det med ind i klubben og aflever det 

til en medarbejder. 

 

Hilsen Medarbejderne. 



.Nogen Spørgsmål .. Så prik Marck på  skulderen Eller ring til klubben 

GARDEROBEN 

AFTENKLUBBEN 



 

 

Vi spiller hver onsdag og torsdag 
kl 15:00-17:30 

 
Du kan enten spille på et fast hold (AKA en kampagne) eller prøve det af til et ”one-shot” 

 
Tilmelding i Tabulex. 

 
Tal med Lasse eller Claus for info 

Er du til fantasy, horror, detektiver eller science-fiction? 

 

Slip din fantasi løs og bank nogle orker, i et fantastisk  

univers med dine venner! 

 



Så starter live–rollespilsæsonen igen!  Tag på eventyr i Grænselandet, 
hvor intet er, som det var.  

Spørgsmålet er blot, hvem du vil spille: Den ædle højelver eller den skumle sor-
telver? Den ædle dværg eller den krigeriske ork? Kom og kæmp for Grænselan-

dets frelse eller undergang — Du bestemmer! 

Der vil være afgang fra klubben  fra du har fri til 15.30 og vi er tilbage i klubben 
igen omkring ca. 19.45, Hold øje med opdatering på Facebook. Det er gratis at del-
tage og alle er velkomne, for i Grænselandet er der plads til alle størrelser, typer 

og personligheder! De næste gange bliver: 

 

Det er muligt at låne lidt udklædning og våben af klubben. 

Husk tilmelding på Tabulex.  

Hilsen  Andreas & Claus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre og medlemmer af  klub filippa. 

I klub Filippa tilbyder vi ridning som en aktivitet. Vi tager til ridning hver mandag og torsdag eftermiddag, 

med plads til 8 medlemmer hver gang. Ridning er en meget populær aktivitet og har derfor ofte venteli-

ste.  

Pris for en ride sæson på 3 måneder er Kr. 1425.-.  

I denne pris er inkluderet følgende: 

Ride undervisning 60 minutter 1 gang om ugen, fast dag/mandag eller torsdag i tidsrummet 15.45 til 19.00 eller 17.00 til 20.00  

Hestens pleje. Før og efter ridetimen.  

Transport til og fra rideskolen i Smørum/Ledøje. 

Såfremt I gerne vil optages på rideholdet, skal I sende en mail til ridekoordinator Claus Iuel på cliu01@frederiksberg.dk  

Vi tager til ridning hver mandag og torsdag. (undtaget ferier og på lukkedage). 

Hold I mandag 15.30 til 19.00. 

Hold II torsdag 15.30 til 19.00  

Hold III torsdag 17.00 til 20.00.  

I kan finde mere spændende info om ride aktiviteten på vores hjemmeside:  www.filippaklubben.dk. 

 

MVH  

Claus iuel 

Pædagog Klub Filippa 

mailto:cliu01@frederiksberg.dk
http://www.filippaklubben.dk


HUSBANDET øver nu fast 

Hver Torsdag 

Kl. 20.00 - 21.15 

Ja ja ja ved det godt.. Lover vi nok skal få taget et rigtig band billede. 

Bass:    Villads 

Klaver/kiebord:   Hampus 

Guitar:    Leah 

Trommer:    Oskar 

Sang:    DIG…. 

Søger Sanger/Sangerinde.. Kom glad og søg en plads i 

Frederiksbergs bedste hus band. 

          Kontakt Marck 



Mandag d. 20. juni!!! 

For både JK og UK medlemmer 

Pris: 120 kr. - Prisen inkluderer turpas og  

transport. 

Kan kun betales i Blæksprutten med  

Mobile Pay nr: 909714 

Tilmelding skal ske i Blækken 

 Sidste tilmeldingsfrist er Fredag d. 10. juni 

Afgang fra klubben: Kl. 15:45 

Hjemkomst til klubben ca. 20.45 

Min. 20 tilmeldte, ellers bliver turen aflyst.  

Aftenklubben er lukket under turen. 

Husk penge til mad, drikke, is osv. (Eller madpakke) 

Hilsen Henrik & Ayse 





 

Her kan du følge med i dagens Taffel, aftensmad i 
aftenklubben og få indblik i en masse fede aktivi-
teter der sker i klubben. Det er en lukket bruger, 

så man skal ansøge om at følge med.  

Følg med på: 

 Husk at man 

skal være 13 år 

for at have     

Instagram 





 
OBS… Denne gang er det jer medlemmer som er med til at bestemme 
hvor 2. udflugt skal gå hen. Der er mulighed for disse steder: 

 
- Barrandov Film studio  
- Drypstenshulerne i Koneprusy 
- High Ropes Park ”Proud” 
- Team game á la ”Boyard Fortress” 
- Teaterforestilling/Sort Teater 
- Krizikova Fontana   
 

Tjek dem ud så du er klar til  

at stemme på 1. infomøde! 

Tjek næste side for 

at se hvad turen   

inkluderer 

UDSOLGT 



Transport fra 

lufthavn til 

Hotel 

Hotel Prokopka 

Tur til Prags undergrund og 

gamle by 

Hotel Prokopka 
Midt i centrum 

Forsikringer 

Billetterne købes via klubbens hjemmeside!  

VIGTIGT! Hold øje med AULA samt klubbens hjemmeside for mere info. 



 

PRISEN Inkluderer: 

 TRANSPORT luksus bus 

 5 DAGE PÅ SKI 

 SKI, STØVLER og LIFTKORT 

 HEL PENSION 

 Hotel 

 Egen skiskole 

 

AFREJSE UGE 7  

13.2.23 TIL 19.2.23 

JERES PRIS ER: 5.000.- 

BOOKINGEN AF TUREN FORETAGES PÅ  

BILLETSHOPPEN 

Mandag d. 23 maj 2022 KL.19.00 

VED BOOKING AF BILLET PÅ  

BILLETSHOPPEN BETALES 100.–  

HEREFTER BETALES REST  

DEPOSITUM 900.–  

MOBILEPAY  909714  

FILIPPA AKTIVITETER 

30 pladser sættes til salg 

Husk at skriv dit barns navn og skitur på  

indbetalingen 

Se hvordan på  
www.filippaklubben.dk 

Da rejser ikke bare lige kan byttes og returneres er TILMELDINGERNE BINDENDE.  

Restbeløbet 4000,00 skal betales januar 2023 via Mobile Pay: 909714 i ( senest 30 dage inden afrejse).  

Husk at skrive dit barns navn, klasse og skitur vinter på indbetalingen. 

MVH CLAUS IUEL cliu01@frederiksberg.dk 

Vi er i fuld gang med at planlægge skitur 2023, 

for 9. årgang og op efter Vi starter planlægningen allerede nu, 

da en skitur er en kostbar ferie. Så er der god tid til at spare op.  

Turen går til Bad Gastein i Østrig.  



 

BAD GASTEIN ØSTRIG/skiferie i VINTERFERIEN 

VI TILBYDER EGEN SKISKOLE PÅ ALLE NIVEAUER.  

TIRSDAG TIL FREDAG: KL.0900 – 13 00  

FRA KL.1300 TIL 1630 ER DER TURE PÅ BJERGET MED VENNERNE 

Fakta ski om Bad Gastein/Østrig 

Skiområdet højde 835-2686 m.o.h. 

Pister i alt: 201 km. BLÅ: 60km.   RØD: 117km.  SORT: 24km. 

Ski aktiviteter:, Det sorte alpemærke , Det røde alpemærke,  

Luksusbus  

Nyeste busser inden for branchen. 

Gode sæder med god benplads og bord. 

Toilet i bussen, strøm til jeres I-pads, telefoner osv,    

Der kan købes vand i bussen. 

Hotel (Der arbejdes på at finde nyt lækkert hotel) 

600 meter fra pisten 

Vi spiser morgenmad på hotellet 

Frokost laves og spises på pisten Angertal 

Udflugt 

Felsentherm 

Badeland i Bad gastein, vandrutchebane, varmvandskilde, 

vandfald, Vikingemærket. 



Fritids- junior- og ungdomsklubben  

FILIPPA 
 

    Filippavej 5, 1928 Frederiksberg C  

Telefon: 38 21 10 80 

 

 

 E-mail: filippa@frederiksberg.dk 

 Hjemmeside: www.filippaklubben.dk 

 Facebookside: Filippaklubben Frederiksberg  

Instagram: klubfilippa 

 

 

 

AK-klubbladansvarlig / Aftenklubkoordinator: 

Marck Holm 

E-mail: maho04@frederiksberg.dk 

 

Leder: Michael Vork 

Telefon: 38 21 10 80 / 28 98 10 81  

E-mail: mivo01@frederiksberg.dk 

mailto:filippa@frederiksberg.dk
mailto:mivo01@frederiksberg.dk

