
 



4.   Ridning 

5.   Tillykke til alle der har fødselsdag i april 

6.   Bordrollespil 

7.   Ålborg festival 

8.   Sommerfest 

9.   Mobilepay nr. 

10.   Skak 

11.   Klatreklub 

12.   Tivoli 

13.   Teatergruppen 

14.   Bonbonland 

15.   Ski Østrig 

16.   Ski Østrig 

17.   Facebook  

 



  

Først og fremmest et kæmpe VELKOMMEN til alle nye  

medlemmer og forældre.  

Vi har glædet os til, at også I bliver en del af klubben Filippa  

de næste mange år.  

Her I klubbladet kan I læse om de aktiviteter,  

der er planlagt i løbet af måneden.  

Det er især aktiviteter udover de sædvanlige hverdagsaktiviteter,  

I kan læse om.  

Ved aktiviteter med betaling foregår betalingen på mobilepay.  

Det er en god ide at tjekke vores hjemmeside.  

filippaklubben.dk 

 

BEMÆRK at klubben har lukket fredag den 13. maj, torsdag den 26. 

maj og fredag den 27. maj  

 

Husk at der er Tivolitur den 17. maj 

Sommerfest den 20. maj  

Tjek opslaget i klubbladet for mere information 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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,  



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! 

 

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!!!!  

I kan tilmelde jer fra dags dato og senest d. 29. april, så vi ved, hvor mange 
ekstra pladser vi har til andre interesserede. Det sker ved at sende en 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. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fredag den 20. maj kl.16.00-20.30  

Festen er for medlemmer, forældre og søskende. 

I medbringer selv service samt  kød til den store grill  

- vi laver gratis salatbar og flutes, og sælger sodavand og slik mm. 

Der vil være fællesspisning, kinesisk lotteri med skønne præmier,  

underholdning, boder og massevis af aktiviteter. 

 

 

 

 

Sidste frist for tilmelding: ONSDAG DEN 18/5 kl 17. 

VI GLÆDER OS TIL EN FESTLIG OG FANTASTISK AFTEN MED JER 

PS: Vi vil blive rigtig glade, hvis nogle af jer har tid og lyst til at bage en kage,  

vi kan sælge i kaffeboden.  

Giv gerne besked herom til Thomas: thfr03@frederiksberg.dk 

Skulle der derudover være nogle som har lyst til at gi` et nummer  

på vores sommerfest-scene, så skriv også til Thomas på ovenstående mail. 

 

 

I tilmelder jer på filippa@frederiksberg.dk.  

Skriv medlemmets navn og klasse  

samt hvor mange børn og voksne i kommer.  

Børn kan kun deltage i selskab med voksne. 

           PROGRAM      
16:00: Opstart / Lodder og sodavandssalg 

16:30-17:30: Aktiviteter i skolegården  

17:30-18:30: Fællesspisning  

18:00-19:00: Aktiviteter i skolegården 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Man bruger det f.eks. til at  
oprette en værkstedskonto.  
Man betaler sit selvvalgte,  

ønskede beløb.  
Kvitterer med ”værksted”  

og sender derefter  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



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

Turen er både for FK(3. 4. og 5. klasse) og AK(6.,7. og opad)!!! 

 

Tirsdag d. 17. Maj tager vi af sted. 

 

Yderligere oplysninger om afgang og hjemkomst-tider kommer senere 

Der er lidt forskellige priser for denne tur: 

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

120 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 

Husk at betale med Mobilepay (skal vise kvittering i bækken) 

 

Sidste tilmeldingsfrist: torsdag d. 12.Maj 

 

Venlig hilsen   Personalet 



 

 

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.  

 

     Kære teatergruppe.  

Så er vi godt i gang med teater. 

Den 7. og 8. Maj bliver der teaterweekend. 

Mere information om datoer på teaterweekenden og  

forestillingerne kommer senere.  

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

optræder jeres børn i GREX kl 18.00 

Familie og venner er velkommen 



PRISEN Inkluderer: 

 TRANSPORT luksus bus 

 5 DAGE PÅ SKI 

 SKI, STØVLER og LIFTKORT 

 HEL PENSION 

 HOTEL Münchnerhof 

 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 

indbetalingen 

Se hvordan på  
www.filippaklubben.dk 

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

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 



BAD GASTEIN ØSTRIG/skiferie i VINTERFERIEN 

2023/ 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,  

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 Münchnerhof  

600 meter fra pisten 

Vi spiser morgenmad på hotellet 

Frokost laves og spises på pisten Angertal 

3 retters aftenmenu på hotellet. 



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)   


