
Daglige Aktiviteter:  

Kaninhuset. 

Kunstgræsbane og Basket bane. 

Musikrum – Lave film, skrive sange, lærere at spille på instrumenter mm.  

Haven – gynge, bål hus, stylter, rulleskøjter, skateboard mm.  

Spillerum med pool, dart og arkademaskine med over 3000 spil på. 

Kreaværksted – male, tegne, lave smykker, dekorere mm. 

Hulen, her spilles der bordrollespil.  

Stuen, bordtennis, brætspil, PlayStation og Wii.  

Computerrummet 

FK´rum og JK´rum – Hvor man kan trække sig tilbage i mindre grupper.  

Maj 2022 
  

Mandag 2-5 Tirsdag 3-5 Onsdag 4-5 Torsdag 5-5 Fredag 6-5 

Velkommen til alle de nye børn 
som starter i dag. Vi glæder os 
til at tage godt imod jer.  
 
Kom ned og vis jeres klub frem 
og byd alle de nye velkommen.  
 
I dag er der ridning. Vi kører fra 
klubben kl. 15. 00.  
Hvis du er interesseret i at hører 
mere om vores ridehold i 
klubben, skal du snakke med 
Yannick eller Bjarne. De kan helt 
sikkert hjælpe dig med priser, 
prøver timer og hvad du eller 
måtte ønske svar på.  
 

HUSK MORS DAG PÅ 
SØNDAG. 

I dag er der bold i buret. Det 
betyder at Bjarne har 
arrangeret noget sjovt ude 
på vores fodboldbane. Det 
kan både være, rundbold, 
stikbold, fodbold, fod tennis, 
eller noget helt andet. Kom 
ned og se hvad han har 
fundet på.   
 

Vidste du…… 
 
Når man går i 6. klasse 
eller derover, er man JK 
eller UK og må komme i 
aften klub. Vi har åbent 
fra kl. 18-21, mandag, 
tirsdag, onsdag og 
torsdag. 

Hvis du er interesseret i bord 
rollespil, eller hvis du godt 
kunne tænkte dig at finde ud 
om det var noget for dig, så 
har du mulighed for at komme 
op i hulen til René og være 
med, der er ledige pladser 
onsdag og fredag.  
 

Aftenklub JK/UK 
 
I aften er der tøse klub for alle 
JK/UK piger, kom ned og se 
hvad der sker.  

I dag er der ridning.  
Der er to hold om torsdagen.  
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 

 
Hvis du er vild med Basket ball og 
godt kunne tænke dig at spille på 
et hold, så snak med Alexander. I 
træner om torsdagen.  

 
Aftenklub JK/UK 

 
I aften er der ”Dr. Who” aften. Vi 
starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00 
 
Dr. Who er en britisk science 
fiction-serie. Hvis dette har din 
interesse, skal du snakke med 
René.  
Det er gratis at deltage.  

I dag bliver der tændt op for 
bålet, i vores bål hytte. Der 
bliver lavet noget lækkert som 
du kan spise, så kom ned og se 
hvad vi har fundet på.  
 
 
Hvis du er interesseret i bord 
rollespil, eller hvis du godt 
kunne tænkte dig at finde ud 
om det var noget for dig, så har 
du mulighed for at komme op i 
hulen til René og være med, der 
er ledige pladser onsdage og 
fredage.  



Maj 2022 
Mandag 9-5 Tirsdag 10-5 Onsdag 11-5 Torsdag 12-5 Fredag 13-5 

 I dag spiller vores basket hold, 
kamp mod Præstemosen. God 
kamp til jer drenge.  
 
Hvis du er interesseret i Basket 
ball, om du er pige eller dreng, 
så tag fat i Alexander eller 
Jakob.  
 
 
I dag er der ridning. Vi kører fra 
klubben kl. 15. 00.  
Hvis du er interesseret i at 
hører mere om vores ridehold i 
klubben, skal du snakke med 
Yannick eller Bjarne. De kan 
helt sikkert hjælpe dig med 
priser, prøver timer og hvad du 
eller måtte ønske svar på.  
 
 
 

I dag er der strandtur til 
Hvidovre Strand. Vi går derned. 
Der er INGEN badning, men der 
er mulighed for at soppe. Der 
er 10 pladser. Snak med 
Yannick, hvis du vil med.  
 
 
I dag er der bold i buret. Det 
betyder at Bjarne har 
arrangeret noget sjovt ude på 
vores fodboldbane. Det kan 
både være, rundbold, stikbold, 
fodbold, fod tennis, eller noget 
helt andet. Kom ned og se hvad 
han har fundet på.   
 

Aftenklub JK/UK 
Husk at du som JK´er eller 
UK´er kan være med til 
aftenspisning for kun 25 kr. 
Meld dig til KONTANT i baren, 
inden kl. 16.00.  
 
 

I dag er der KUH 5 kamp, i 
klubben.  Du skal dyste i 
forskellige og måske anderledes 
aktiviteter.  
Kom ned og udfordre en voksen 
eller dine venner.  
Vi starter når I har fri. 
 
I denne uge laver vi smykker, i 
krea. Kom op og hyg med dine 
venner og veninder.  

 
 

Aftenklub JK/UK 
 

I dag er der forskellige Wii 
konkurrencer i aftenklubben, 
kom og udfordre dine venner 
eller en voksen. 

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
Husk at der er basket ball 
træning for de nye børn.  
 

Aftenklub JK/UK 
 
I dag står den på ”Stem-på-en-
film” aften.   
Der bliver stemt på selve 
aftenen, alle der er mødt op, 
har 3 stemmer hver. Det er 
gratis at deltage.  
 
Vi starter 18.30 og slutter kl. 
21.00. 

Klubben holder 
lukket. 

 
Store bededag. 

 
 

Husk at I også kan følge os 
på både instagram, 
Facebook og vores 
hjemmeside.  
 
Instagram: kuh_klub 
 
Facebook: K.U.H 
 
Hjemmeside: 
kuhs.hvidovre.dk 

 
 

 

  



Maj 2022 
Mandag 16-5 Tirsdag 17-5 Onsdag 18-5 Torsdag 19-5 Fredag 20-5 

I dag er der tivoli tur for  
gamle børn.  
Bemærk at nye børn derfor ikke 
kan tilmelde sig denne tur.  
 
Turen koster 175 kr., eller gratis 
hvis man har wildcard. Husk og 
tilmeld dig i baren. Vi tager 
afsted ca.14.30 og er hjemme 
igen i klubben kl. ca. 20.45.  
HUSK penge til mad eller 
madpakke. 
 
I dag er der ridning. Husk at vi 
kører kl. 15.00 fra klubben.  
 

HUSK i dag er sidste 
tilmelding, til nødpasning i 
uge 31, samt tilmelding til 
Thise Ladegaard.  

X-JUMP KUN for 3. klasser 
I dag tager vi i X-jump, det 
koster 75 kr. Som betales ved 
tilmelding i baren. 
Vi tager fra klubben kl. 15.00 og 
er hjemme igen kl. ca. 18.00. 
Der er 8 pladser. X-jump er en 
trampolin park, hvor man kan 
få brændt en masse krudt af, og 
lave masser af fede tricks. 
 
 
 
Der er bold i buret sammen 
med Bjarne. Kom ned og se 
hvad han har fundet på.  

I dag skal danseskoene pudses, 
Cecilie tænder op for Just 
dance, i stuen.  
Måske der er en lille præmie 
hvis du kan få flere point end 
Cecilie. Kom ned og vær med.  
 

 
 

Aftenklub JK/UK 
 

I aften laver vi bolsjer i 
aftenklubben. Det koster 10 kr., 
som også kan trækkes fra dit 
krea kort. Vi starter kl. 18.30. 

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
Hvis du er vild med Basket ball 
og godt kunne tænke dig at 
spille på et hold, så snak med 
Alexander. I træner om 
torsdagen.  
 
 

Aftenklub JK/UK 
 
I dag er der sci-fi aften.  
Vi ser bl.a. episoder af  Sarah 
Jane Adventures og Primeval.  
Hvis det er noget for dig, så er 
du mere end velkommen. Det 
er gratis at deltage. Vi starter 
18.15- 21.00 
 

I dag slår vi dørene op til 
”Yannicks Fest stue”  
 
Der vil være masser af lege og 
konkurrencer. Kom ned og se 
hvad han har fundet på af sjove 
ting og sager. 
 
Sidste tilmelding til hyggeaften 
for nye børn d. 25-5. 
 
Vidste du……. 
 
Klubben er åben mandag - 
torsdag fra 14-18 for FK/JK. (4-
8. klasser) 
Fredag, der er klubben åben 
fra 14-17. 
 
 

 

  



Maj 2022 
Mandag 23-5 Tirsdag 24-5 Onsdag 25-5 Torsdag 26-5 

I dag er der ridning, vi kører fra 
klubben kl. 15.00.  
 
I dag bliver VR brillerne taget 
frem, få muligheden for at 
opleve en anden verden, hvor 
du vil blive udfordret på alle 
sanserne. Så hvis du kunne 
tænke dig at prøve det, skal du 
tage fat i Daniel.  
 
 
 

Aftenklub JK/UK 
Husk at du som JK´er eller 
UK´er kan være med til 
aftenspisning for kun 25 kr. 
Meld dig til KONTANT i baren, 
inden kl. 16.00.  
 

Der er bold i buret sammen 
med Bjarne. Kom ned og se 
hvad han har fundet på. 
 
 
 
Husk at det er Fars dag d. 5. 
juni. Så allerede nu ville det 
være en god ide at lave en gave 
i krea, som du kan glæde din far 
med, på dagen.  
 
 
I denne uge er der silke maling i 
krea. Kom op og se hvor flot 
det bliver. Du kan male på silke 
tørklæder, både store og små.  

I dag er der hyggeaften for de 
nye maj børn. Vi sørger for 
mad, aktiviteter og hygge på 
højt plan. Festen starter 
kl.17.00 og slutter kl. 20.30. 
Prisen er 25 kr. Tilmelding i 
caféen, MobilePay, eller bank 
overførsel. Husk at skriv dit 
barns navn, klub nr. og hvad 
pengene er til.  
 
 
 

 Aftenklub JK/UK 
Aften klubben er i dag lukket 
for JK/UK.  

Klubben holder lukket, grundet Kristi 
himmelfartsdag. Vi ønsker jer alle en 
dejlig lang weekend.  
 
Vi ses igen mandag d. 30. maj.  
 
Sådan tilmelder du dit barn, til ture.  
Man kan tilmelde sig ture på 3 forskellige 
måder: 
- Tag kontanter med og meld dig til i 
baren hos Birthe.  
- Mobile pay (88276) husk barnets navn, 
klub nr. og hvad pengene er til. 
- Konto overførsel  
(3409- 0012139047) husk barnets navn, 
klub nr. og hvad pengene er til. 
 
Dit barn er ikke tilmeldt til turen før der 
er betalt, hvis du er i tvivl om din betaling 
er gået igennem, skriv en mail eller ring til 
klubben. 
 
Klubbens mail: KUH1965@mail.dk 
Tlf: 36787688 
 

 

mailto:KUH1965@mail.dk


Maj 2022 
Mandag 30-5 Tirsdag 31-5 

I dag er der sommer banko. Vi starter kl. 
14.30. til kl. 16.00. 
 
Du kan løbende komme til og være med.  
 
I dag er der ridning, vi kører fra klubben 
kl. 15.00.  
 
 

I aften er der forældremøde. Vi 
starter kl. 19.00 og efterfølgende er 
der Thise Ladegaards møde.  

 
Aftenklub JK/UK 

 
Aftenklubben har lukket, grundet 
forældremøde.  

I dag er der tivoli tur for Nye børn.  
Bemærk at gamle børn derfor ikke kan 
tilmelde sig denne tur.  
 
Turen koster 175 kr., eller gratis hvis man 
har wildcard. Husk og tilmeld dig i baren. 
Vi tager afsted ca. 14.30 og er hjemme 
igen i klubben kl. ca. 20.45.  HUSK penge 
til mad eller madpakke. 
 
Der er bold i buret sammen med Bjarne. 
Kom ned og se hvad han har fundet på. 

 
Aftenklub JK/UK 

Vi tænder op i bålet og laver mad over 
det. Husk at pengene skal betales 
KONTANT til Alexander. Tilmelding 
senest kl. 16.00 

 

 

 

  



                                                                                                  Juni 2022 
 

Daglige Aktiviteter:  

Kaninhuset. 

Kunstgræsbane og Basket bane. 

Musikrum – Lave film, skrive sange, lærere at spille på instrumenter mm.  

Haven – gynge, bål hus, stylter, rulleskøjter, skateboard mm.  

Spillerum med pool, dart og arkademaskine med over 3000 spil på. 

Kreaværksted – male, tegne, lave smykker, dekorere mm. 

Hulen, her spilles der bordrollespil.  

Stuen, bordtennis, brætspil, PlayStation og Wii.  

Computerrummet 

FK´rum og JK´rum – Hvor man kan trække sig tilbage i mindre grupper.  

 

  

Onsdag 1-6 Torsdag 2-6 Fredag 3-6 

HUSK at det er fars dag på 
søndag. Så hvis du skal nå at 
lave en gave, er det ved at 
være sidste chance.  
 
Vi spiller Wii sport i stuen, 
kom ned og vær med, det 
bliver supersjovt. Du kan 
udfordre en ven.  
 
I dag er sidste chance for at 
melde dig til far/barn aften 
fredag d. 3-6. 
 
 

Aftenklub JK/UK 
 
I aften er der tøseklub. Vi 
starter kl.18.30. 

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
Hvis du er vild med Basket 
ball og godt kunne tænke 
dig at spille på et hold, så 
snak med Alexander. I 
træner om torsdagen.  
 

Aftenklub JK/UK 
 

I dag er der X-files aften. Vi 
ser 2-3 episoder, alt efter 
hvad der er tid til. Så hvis du 
er til sci-fi, så kom ned og se 
med.  
Det er gratis at deltage. Vi 
starter omkring kl. 18.30.  
 

I dag bliver VR brillerne 
taget frem, få muligheden 
for at opleve en anden 
verden, hvor du vil blive 
udfordret på alle sanserne. 
Så hvis du kunne tænke dig 
at prøve det, skal du tage fat 
i Daniel.  
 
I dag er der far/barn aften, 
kunne du godt tænke dig at 
tage din far med i klub for 
en dag, så er det nu du skal 
slå til. Det koster 25 kr. pr 
næse, og er med spisning. 
Vi starter kl. 17.00 og 
slutter kl. 21.00. 



Juni 2022 
Mandag 6-6 Tirsdag 7-6 Onsdag 8-6 Torsdag 9-6 Fredag 10-6 

 
 
 
 

Klubben er lukket. 
 

2. pinsedag. 
 

 

I dag er der tivoli tur, turen er 
for alle.  
 
Turen koster 175 kr., eller gratis 
hvis man har wildcard.  
Husk og tilmeld dig i baren.  
 
Vi tager afsted ca. 14.30 og er 
hjemme igen i klubben kl. ca. 
20.45.   
HUSK penge til mad eller 
madpakke. 
 
HUSK at skriv hvilken dato du 
skal med på, da der er to ture 
tæt på hinanden.  
 
 

I dag tager vi i X-jump, det 
koster 75 kr. Som betales ved 
tilmelding i baren. 
Vi tager fra klubben kl. 15.00 og 
er hjemme igen kl. ca. 18.00. 
Der er 8 pladser. X-jump er en 
trampolin park, hvor man kan 
få brændt en masse krudt af, og 
lave masser af fede tricks. 
Turen er for alle.  
 

Aftenklub JK/UK 
 
I aften er der Disney aften. Vi 
hygger med film og popcorn. Vi 
starter filmen kl. 18.30.  Det er 
gratis at være med.  

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
Hvis du er vild med Basket ball 
og godt kunne tænke dig at 
spille på et hold, så snak med 
Alexander.  
 

Aftenklub JK/UK 
I aften er der ”Dr. Who” aften. 
Vi starter kl. 18.30 og slutter kl. 
21.00 
 
Dr. Who er en britisk science 
fiction-serie. Hvis dette har din 
interesse, skal du snakke med 
René.  
Det er gratis at deltage. 
 

I dag står den på Disney 
skattejagt. Der vil være poster 
gemt rundt omkring i klubben 
med spørgsmål der handler om 
Disneys film. Vi starter når i 
kommer fra skole, kom ned og 
vær med på en eventyrlig rejse 
gennem Disneys univers.  
 
 

 

  



 

Juni 2022 
Mandag 13-6 Tirsdag 14-6 Onsdag 15-6 Torsdag 16-6 Fredag 17-6 

I dag er der tivoli tur, turen er 
for alle.  
 
Turen koster 175 kr., eller gratis 
hvis man har wildcard.  
Husk og tilmeld dig i baren.  
 
Vi tager afsted ca. 14.30 og er 
hjemme igen i klubben kl. ca. 
20.45.   
HUSK penge til mad eller 
madpakke. 
 
HUSK at skriv hvilken dato du 
skal med på, da der er to ture 
tæt på hinanden.  
 
 
 
I dag er der ridning, vi kører fra 
klubben kl. 15.00.  
 

I dag er der spring konkurrence 
i kaninhuset.  
Vi varmer op mellem 14 og 15. 
Og derefter begynder spring 
konkurrencen.   

 
 

I denne uge knytter og fletter vi 
armbånd og nøgle ringe i krea.  

 
 

Aftenklub JK/UK 
Husk at du som JK´er eller 
UK´er kan være med til 
aftenspisning for kun 25 kr. 
Meld dig til KONTANT i baren, 
inden kl. 16.00.  
 

I dag er der strandtur til 
Amager Strand. Der er INGEN 
badning, men der er mulighed 
for at soppe. Der er 8 pladser. 
Snak med Yannick, hvis du vil 
med.  
 
 

Aftenklub JK/UK 
 
 
I aften har du mulighed for at 
bage kage med hjem. Det 
koster 10 kr. Vi tænder ovnen 
kl. 18.30.  

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
 
Husk at der er basket ball 
træning for de nye børn.  
 
 

Aftenklub JK/UK 
 
I dag står den på ”Stem-på-en-
film” aften.   
Der bliver stemt på selve 
aftenen, alle der er mødt op, 
har 3 stemmer hver. Det er 
gratis at deltage.  
 
Vi starter 18.30 og slutter kl. 
21.00. 

I dag bliver VR brillerne taget 
frem, få muligheden for at 
opleve en anden verden, hvor 
du vil blive udfordret på alle 
sanserne. Så hvis du kunne 
tænke dig at prøve det, skal du 
tage fat i Daniel.  
 
 
 
I aften er der Horror Night 2. 
Det er gratis, vi starter kl. 18-
23. 
 
Slik og drikkevarer kan købes i 
baren.  
Vi skal bruge en forældre 
underskrift på at i gerne må 
deltage ved denne aften, som 
afleveres ved tilmelding.  
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Mandag 20-6 Tirsdag 21-6 Onsdag 22-6 Torsdag 23-6 Fredag 24-6 

I dag er der ridning, vi kører fra 
klubben kl. 15.00.  
 
 
 
 
Vi holder Sommerafslutning 
med live musik, karaoke og 
masser af godt humør. Kom 
ned og vær med til en brag af 
en fest. Vi starter kl. 15.00. og 
slutter kl. 20.00. Det er gratis. 
Der vil være snobrød i løbet af 
dagen.  

I dag afholder vi sommer OL i 
klubben. Der skal dystes med 
og mod hinanden i forskellige 
discipliner.  
 
Kom ned og dyst med dine 
venner. Det bliver supersjovt.  
 
 

Aftenklub JK/UK 
Husk at du som JK´er eller 
UK´er kan være med til 
aftenspisning for kun 25 kr. 
Meld dig til KONTANT i baren, 
inden kl. 16.00.  
 

I dag slår vi dørene op til 
”Yannicks Fest stue”  
 
Der vil være masser af lege og 
konkurrencer. Kom ned og se 
hvad han har fundet på af sjove 
ting og sager. 
 

 
Aftenklub JK/UK 

 
I aften er der hygge omkring 
bålet med varm kakao. Det er 
gratis. Vi starter kl. 18.30. 

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
Husk at der er basket ball 
træning for de nye børn 
  
 

Aftenklub JK/UK 
 
I dag er der sci-fi aften.  
Vi ser bl.a. episoder af  Sarah 
Jane Adventures og Primeval.  
Hvis det er noget for dig, så er 
du mere end velkommen. Det 
er gratis at deltage. Vi starter 
18.15- 21.00 
 

Vi ønsker alle en dejlig 
sommerferie, i sommerferien 
holder vi åbent i klubben, fra kl. 
9.00 til kl. 16.00. Fra uge 26 til 
uge 30. Uge 31 har vi lukket.  
 
Frokost bestilles i cafeen, 
senest kl. 11.00. Cafeen åbner 
én gang i timen fra kl. 13.00. 
 
HUSK madpakke, drikkedunk, 
badetøj og håndklæde. Da der 
kan være spontane ture og 
vandkampe i løbet af ferien. 
 

Rigtig god sommerferie. 

 


