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Hej alle sammen. 

 

Så er vi alle kommet tilbage fra  

Sommerferie. 

Vi håber i alle sammen har haft en dejlig sommer,  

med masser af gode oplevelser, hvor end i nu har   

været i verden.  

 

Klubben er nu åben helt uden restriktioner 

Det vil sige at klubben nu er åben  

13.00-17.30 mandag-torsdag  

og 13.00-17.00 om fredagen 

Aftenklubben er åben  

mandag, onsdag og torsdag 17.30-21.30 

 



 

Om ganske få uger starter vi et forløb op i klubben 
Filippa i samarbejde med basket trænere fra Falcon!!! 

 

 

 

 

 

De vil komme 1 time én gang om ugen i 4-5 uger i træk og 
lære jer skills og tricks og træne basket med jer. Tid og 
sted melder vi ud senere, når vi har de sidste detaljer på 

plads. 

Aktiviteten er for både drenge og piger (4.-6. årgang). Det 
er ganske gratis og hvis du går i 4. eller 5. klasse får du 

måske lyst til at være med til Junior NBA på Filippas hold i 
starten af efteråret. Der dyster vi mod andre fritidsklub-

ber i Basket. Det er MEGA FEDT!!! 

OBS: MAX 20 pladser. 



Så er det igen tid til at gå i Tivoli!! 

Turen er både for FK (4. 5. og 6. klasse) og  

AK (7.,8 og opad)!!! 

 

Tirsdag d. 24. august tager vi af sted. 

 

De første hold går fra klubben kl. 14.30 

FK’ere (4. 5. og 6. klasse) er hjemme i klubben igen kl 20:00 

AK (7.8. og opad) er hjemme i klubben igen kl. 21:30 

 

Der er lidt forskellige priser for denne tur: 

Hvis man ikke har noget rabatkort eller andet: er prisen: 

100 kr. (turpas og indgang) 

 

Hvis man har Wildcard er prisen: 

Gratis 

 

Husk at tage tøj med til vejret ;-) og penge til mad og drikke 

 

Husk at tilmelde jer i blækken– også selvom man har Wildcard 

Husk at betale med mobilepay 909714 

 (skal vise kvitering i blækken) 

Sidste tilmeldingsfrist: Fredag d. 20 august 

Venlig hilsen   Personalet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For dig som har søgt et rum hvor du kan slappe af efter 

en lang skoledag, vil Hobbyrummet   

fremadrettet; Mandag, onsdag og torsdag  

blive brugt som et rum,  

hvor lyd niveauet er dæmpet.  

Der vil være mulighed for fx. spille brætspil, sidde og 

slappe af med en kop the eller få en snak med den 

voksne i rummet. 

Det betyder at man kan spille  

Nintendo wii i hobbyrummet Tirsdag og fredag.  

 

 

Rum til Ro 



 

 

 

 

 

  Musik er nu åbent igen. Jubiii :)  

Man kan komme ned og prøve  

de forskellige ting af.  

Og hvis man er interesseret kan man få en  

fast musiktid a 25 min en gang om ugen. 

Der vil være en ønskeliste i musik,  

hvor man skriver sig på.  

Man kan vælge mellem:  

Guitar, bas, klaver, ukulele, trommer, bands og sang 

De faste tider vil træde i kraft en gang i oktober måned 

 

Marck Holm: alle onsdage 

Henrik Lykke Andersen: alle fredage 

Thomas Frattoni: Mandag, tirsdag og torsdag 



  

MANDAG 

Frattoni 

 

TIRSDAG 

Frattoni 

 

ONSDAG 

Marck 

 

TORSDAG 

Frattoni 

 

FREDAG 

Henrik 

13.55 - 14.20      

14.20 - 14.45      

14.45 - 15.10      

15.10 - 15.35      

15.35 - 16.00      

16.00 - 16.25      

16.25 - 16.50      

16.50 - 17.15      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 venteliste.  

Pris for en ride-sæson på 3 måneder er Kr. 1450,- kr  

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






 

PRISEN Inkluderer: 

 TRANSPORT luksus bus 

 5 DAGE PÅ SKI 

 SKI, STØVLER og LIFTKORT 

 HEL PENSION 

 HOTEL Münchnerhof 

 Egen skiskole 

AFREJSE UGE 7 14.2.22 TIL 

20.2.22 

Obligatorisk skiskole til nybe-

gyndere pris 300.- (ekstra) 

JERES PRIS ER: 4.600.- 

TILMELDINGEN STARTER  

15 APRIL 2021 KL.19.00 

BOOKINGEN AF TUREN FORETAGES VED, AT I  

SENDER EN MAIL TIL: 

filippa@frederiksberg.dk 

SKRIV JERES BARNS: NAVN KLASSE OG 

SKI VINTER 2022 

Vi har 22 pladser til salg 

”FØRST TIL MØLLE ” 

PRINCIPPET 

39 medlemmer har valgt at beholde deres pladser 

fra den aflyste skitur i 2021 

I VIL DEREFTER MODTAGE EN MAIL, OM I HAR FÅET EN PLADS 

OG HVORDAN I SKAL BETALE DEPOSITUM 1.000.–  

SÅFREMT I IKKE FÅR EN PLADS, SKRIVES I AUTOMATISK PÅ 
VORES VENTELISTEN I DEN RÆKKEFØLGE VI FÅR MAILS 

 

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

Restbeløbet 3600,00 skal betales januar 2022 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 2022, 

for 4. til 8. årgang . Vi starter planlægningen allerede nu, 

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

op. Turen går vanen tro til Bad Gastein i Østrig.  

BAD GASTEIN ØSTRIG/skiferie i VINTERFERIEN 



BAD GASTEIN ØSTRIG/skiferie i VINTERFERIEN 

2022/ 7 voksne og 51 medlemmer 
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,  

Det lyserøde alpemærke, Lille eksamen/stor eksamen. Felsentherm/
Vikingemærket og meget andet 

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. 
Mulighed for at se film på bussens skærme. 

Busturen tager ca. 16  timer. 
 

Hotel Münchnerhof  

600 meter fra pisten 

Vi spiser morgenmad på hotellet 
Frokost laves og spises på pisten Angertal 

3 retters aftenmenu på hotellet. 
Afterski fra kl.19.00 til 21.30 

Skimøde, spil hygge, leg, konkurrencer osv 

Udflugt 

Felsentherm 

Badeland i Bad gastein, vandrutchebane, varmvandskilde, 
vandfald, Vikingemærket. 



Hej alle sammen! 

Husk, at I (hvis I er på Facebook) kan 

melde jer ind i Filippas gruppe.  

Her kan I følge med i hvad der sker i  

løbet af ugen, se billeder og meget andet. 

Det er en lukket gruppe kun for  

medlemmer og forældre. 

 

Søg på Filippaklubben Frederiksberg og  

ansøg om medlemskab :-) 

(Husk at besvare spørgsmålet)   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Man bruger det f.eks. til at  
oprette en værkstedskonto.  

Man betaler sit selvvalgte, ønskede beløb.  
Kvitterer med ”værksted”  

og sender derefter  
et screenshot til barnet, som derefter,  

får det bogført af en voksen. 
 



 


