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  Så blev det Februar og vi fik vi udsolgt næsten alle  

koloni-billetter.  

 

Vi siger god dag til en ny  

syv ugers-praktikant Nichlas 

 

Husk at klubben har åbent i uge 7,  

mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00  

Og så er slår vi ”katten af  tønnen”  

den 25. februar 

Hilsner fra personalet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Husk jeres faste musiktider! 

 

Ludvig 

Klaver 



 

 

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

 
Du kan enden 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! 



Den 23. september holder vi en fed fest,  

kun for 4. klasserne. Festen er fra 18.00 - 21.00.  

Pris 20,-kr  - Betales kontant i Blækken 

(inkl. En velkomstdrink, en snack-tallerken og en valgfri sodavand) 

Sidste tilmelding er fredag den 16. september 

Så kridt jeres dansesko! Shine jer op!  

Og husk at have spist hjemme fra! 

Medbring penge til slikbod! 

 

 

Aalborg musikfestival i JUNI !!!!! 
Så skal Filippa traditionen tro til Aalborg Festival igen. 

Stedet hvor 20-25.000 unge fra hele Skandinavien mødes til en fed  

musikfestival og trykker den af hele weekenden. 

Der er MAX 20 pladser. 

Vi tager af sted fredag d. 3. juni kl.12 fra klubben og returnerer søndag d. 5. juni 
kl. 16.05 (hvor vi siger farvel og tak på Københavns Hovedbanegård). 

Prisen for denne fantastiske tur er 600 kr., som inkluderer rejseomkostninger, over-
natninger og fuld forplejning hele weekenden (minus forplejning på togturen og frokost 

lørdag). 

Husk lommepenge til slik og diverse, samt lidt til togturen tur/retur. Vi anbefaler 150-
200 kr. 

Tilmelding sker efter ”først til mølle– princippet” (for ikke-optrædende). DET BLIVER 
SÅÅÅÅ FEEEEEDT!!!!  

Tilmelding starter onsdag d.8. november kl. 19,00 ved at sende mail til 

 filippa@frederiksberg.dk   Husk medlemsnavn og klasse. 

I skal IKKE overføre penge, før I har modtaget en mail med bekræftelse på,  

at I har fået en plads!! 

Når I har fået en plads, modtager I en mail med betalingsoplysninger. 

Tilmelding inden kl. 19,00 vil ikke være gyldig! 

Hilsen Frattoni & Henrik 



 

 

 

 

 

Vi laver kunst med ”post it notes” 

Mandag den 28/2 - 4/3  14.30-16.30 

I denne uge er værkstedet kun åbent for deltagere i projektet. 

Du skal kunne komme hver dag i ugen 

MAX 14 deltagere Pris: 25,-kr.  

Hvis du ønsker en ramme til dit færdige produkt, så vil der blive mulighed for 

at købe en via værkstedskontoen. (prisen på rammen er stadig ukendt) 

Tilmelding foregår i blækken via mobile pay 

 

 

 



Hvis du ønsker en ramme til dit færdige produkt, så vil der blive mulighed for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der er tøndeslagning i skolegården. 

Bedste udklædning kåring. 

Der vil være slik og fastelavnsboller efterfølgende. 

Mere info følger omkring tidspunkter. 

på da Boller 

op 

Boller 

ned 

Boller  

i min  

mave 
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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. 



Ski træning - til uge 7 

Uge 7 nærmer sig og snart skal vi afsted til 

Østrig. for at få en masse gode dage på ski, er 

det vigtigt at være i god form. 

Fra december starter vi ski træning: 

2 dec 16-17 

6 dec 16-17 

16 dec 16-17 

20 dec 16-17 

6 jan 16-17 
 

10 jan 16-17 

20 jan 16-17 

24 jan 16-17 

3 feb 16-17 

7 feb 16-17 

Vi glæder os til 

at se jer  

 

Og til en dejlgi 

uge på ski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klatreklubben GENOPTAGES!    

Har du prøvet klatring før?  

Hvis du elsker en ny udfordring og godt kan lide,  

at blive bedre til noget nyt og ikke mindst bruge en masse kræfter,  

så kan du blive en del af vores KLATREKLUB ☺  

Uanset om du er øvet, let-øvet eller nybegynder så er det DIG  

vi skal have med på vores spider-team ☺  

Vi prøver kræfter med forskellige teknikker, have det sjovt og forhåbentlig blive bedre til at klatre.  

Den type klatring vi laver hedder Bouldering, hvilket vil sige,  

at man ikke er spændt fast og derfor ikke kommer aaaalt for højt op.  

Der er derfor gode muligheder for at øve sig på forskellige sværhedsgrader,  

teknikker og udfordre hinanden og sig selv.  

Slip din indre Spiderman/supergirl fri og bliv en del af holdet.  

Hvis du er interesseret så kontakt mig på nedenstående mail.  

MAN KAN NU BLIVE SKREVET OP PÅ VENTELISTE!!!  

Pris: 10x i klatrehallen = 400,-kr.  

Betaling kan opdeles: 200kr. + 200,-kr.  

Tilmelding til venteliste sker på mail: siib01@frederiksberg.dk  

Deltagere: 8 stk. 



 

 

I hele uge 6 kan du lave din egen luftballon i  

værkstedet.  Du kan selv vælge farve, og bruge 

din fantasi til at gøre den helt speciel. Man kan 

også putte lyskæder i og hænge dem i loftet. 

Prisen bliver mellem 40-55 kr, alt efter hvilket 

stof mm. Man bruger. 



 



 

 

 

 

 

Som en del af overgangen mellem SFO og KLUB tilbyder vi alle forældre og medlemmer på 4. år-

gang samtaler i uge 4 & 5. Samtalerne er en opsamling på det, at starte i klub og sætter fokus på 

medlemmets trivsel og behov i klubben. Det kan f.eks. handle om: 

 

 Medlemmets Trivsel. 

 Medlemmets sociale netværk mv. 

 Aftaler man gerne vil have hjælp til. 

 Bedre kendskab til pædagogerne i klubben. 

 Ting man synes mangler i klubben. 

 Snakke om ting som bekymrer forældre eller medlem. 

 Andre emner 

 

Samtalerne finder sted mandag - torsdag i uge 10 & 11, 2022. 

Tiderne er kl. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 & 18.00. 

 

Samtalen er på 20 minutter og foregår i ”Hobbyrummet” mellem forældre, BARNET og 2 pædago-

ger som har godt kendskab til jeres barn. Her er der mulighed for god afstand.  

 

Tilmelding sker på mail:  

hean05@frederiksberg.dk  

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 7. januar, 2022. 

 

Alle der har tilmeldt sig i uge 4 og 5 har automatisk samme tid i uge 10 og 11 

(Mandag i uge 4 = mandag i uge 10 / Tirsdag i uge 5 = tirsdag i uge 11) 



 

Vi ved, at der en del, der er interesseret i at spille skak, så nu  

har vi tænkt os at fordybe os lidt i det. 

Hver mandag spiller vi skak i hobby 

i tidsrummet 13.30-17.00 

Tilmeld jer selv i tabulex eller i blækken 



 

 

Vores hovedmål vil være at skabe en god og stærk  

teaterkultur med fokus på samarbejde, kreativitet  

og udfoldelse.  

Vi starter op med en række teaterøvelser  

som blandt andet har med samarbejde og kropssprog at gøre.  

 Det bliver sjovt, fjollet med lidt alvor i ny og næ.  

Der vil være tilhørende sange i stykket. Marck er korleder og sørger for at 

alle synger tydeligt og kraftfuldt med på sangene.  

 

Hilsen Frattoni 

 

Kære teatergruppe.  

Så er det igen blevet tid til teater. 

Er du vild med drama og brænder for det, skal du blot tilmelde dig i  

blækken. Det er ganske gratis. Det vil være hver onsdag og/eller torsdag  

i tidsrummet kl. 16.00-18.00 Du skal dog kunne møde  

mindst én af dagene men gerne begge.  

Opstartsdatoen hedder  den 9. og 10. marts 

Det vil være et forløb frem til Maj, hvor vi afslutter med en  

teaterweekend og derefter vil være klar til at fremføre stykket.  

Vi satser på at spille 3-5 forestillinger i slutningen af maj og starten af juni. 

Mere information om datoer på teaterweekenden og  

forestillingerne kommer senere.  



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)   



 

Velkommen til Christian som er vores nye  

studerende! 

 

Lidt om mig selv:  

Jeg er 28 år gammel, og 

bor i Vanløse med min 

kæreste og min mops.  

I min fritid dyrker jeg atle-

tik, rapper, gamer og hol-

der akvarier med frøer og 

fisk i. Jeg har også spillet 

basketball i mange år, men 

spiller det nu kun på hyg-

geplan.  

Jeg er generelt helt vild 

med sport! Men jeg er og-

så glad for at være ude i 

naturen. Så hvis i er glade 

for dyr og frisk luft, er jeg 

altid med på en sludder el-

ler en bål tur. En FIFA kamp er også på sin plads.  

 

Vi ses i klubben!  

 



 

Halløj!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er Lasse. Jeg er ny i klubben. 

Jeg er rollespils-entusiast,  

og kommer til at spille bordrollespil i klubben  

(i kender det måske som Dungeons and Dragons) 

Jeg har været spejder hele mit liv, og har været spejderleder i 8 år.  

Derfor er jeg også vild med udeliv,  

alt lige fra bål og kano til sheltere og orienteringsløb. 

Ellers så bruger jeg min fritid på at programmere, spille musik,  

computerspil og spille en masse forskelligt rollespil. 
 

Jeg glæder mig ustyrligt meget til at hilse på jer alle sammen! 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

 



 

 


