
 

 



1.   Forside 

2.   Indholdsfortegnelse 

3.   Juni info  

4.   Ridning 

5.   Tillykke til alle der har fødselsdag i 
juni 

6.   Bordrollespil 

7.   liverollespil 

8.   teatergruppen 

9.   Mobilepay nr. 

10. Skak 

11. Klatreklub 

12. Ski Østrig 

13. Ski Østrig 

14. Facebook  
 



   

    

Hej alle sammen. 
 

Så blev det sommer i Filippa  

og i dette klubblad kan du læse  

lidt om sommerens aktiviteter i Filippa. 

 

 

BEMÆRK at klubben har lukket mandag 
den 6. juni (2. pinsedag) 

Og i uge 26 (koloni),27,28,29 og 30. 

 
 

 

 

      

 

 

 

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


 

 

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 



 

 

 

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.  

Vi har nu fremført forestillingen 4 gange og sidst  

optrådte vi på Vesterbro Ungdomsgård.  

Kære forældre. Sæt kryds i jeres kalender Den 16. juni,  

da vi optræder for sidste gang.  

Forestillingen foregår i GREX kl 18.00 

Familie og venner er velkommen 



 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klatreklubben er i fuld gang og vi har netop afsluttet det første hold!    

Hvis du vil med på det næste hold, så skynd dig at hiv fat i Simon  

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 sjove og fede 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, har det sjovt med hinanden. 

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.  

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

Deltagere: 8 stk. 



 

PRISEN Inkluderer: 

 TRANSPORT luksus bus 

 5 DAGE PÅ SKI 

 SKI, STØVLER og LIFTKORT 

 HEL PENSION 

 HOTEL Euro Youth 

 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. 25 APRIL 2022 KL.19.00 

VED BOOKING AF BILLET PÅ  

BILLETSHOPPEN BETALES 100.–  

HEREFTER BETALES REST  

DEPOSITUM 900.–  

MOBILEPAY  909714  

FILIPPA AKTIVITETER 

Husk at skriv dit barns navn og skitur på indbe-

talingen 

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 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 

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 Euro Youth  

100 meter fra pisten 

Vi spiser morgenmad på hotellet 

Frokost laves og spises på pisten Angertal og aftenmenuen er lækker buffet 

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 spørgs-

målet)   



 


