
Daglige Aktiviteter:  

Kaninhuset - Kunstgræsbane og Basket bane. - Haven – gynge, bål hus, stylter, rulleskøjter, skateboard mm.  

Musikrum – Du kan, lave film, skrive sange, lærere at spille på instrumenter mm.  

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

Krea værksted –Du kan, 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.  

Gratis ture ud af huset, såsom BMX, skaterpark, stranden, osv. er altid en mulighed, og bliver lavet efter gehør, så kom og spørg.  

 

Februar 2023 
 
  

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

Yannick laver bolsjer i dag, det koster 10 
kr. kontant eller på kreakort.  
 
Det er først til mølle, så skynd jer og kom 
i klub og tag fat i Yannick eller Bjarne.  
 
Man kan kun lave bolsjer én gang i løbet 
af februar, så kig månedsplanen 
igennem og tjek hvornår du skal komme 
i klub. 
 

Aftenklub JK/UK 
I dag i aftenklubben er der tøse klub. Det 
er for jk/uk pigerne og det er gratis at 
deltage. Vi starter kl. 18.30. 
Hvis du kunne tænke dig at vide mere om 
hvad vi laver i tøseklubben, så snak med 
Cecilie eller Christina. 

Der er ridning i dag, om torsdagen 
kører vi med to hold. 
 
Hold 1. kører kl. 15.00. 
Hold 2. kører kl. 16.00. 

 
 
Husk at der altid er noget og lave i 
din klub, snak med en voksen hvis du 
er i tvivl om hvad du kan lave.  

 
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 laver Yannick 
bolsjer, det koster 10 kr. 
kontant eller på 
kreakort.  
 
Det er først til mølle, så 
skynd jer og kom i klub 
og tag fat i Yannick. Han 
står klar når I kommer. 
 
Vidste du……. 
 
Klubben er åben 
mandag - torsdag fra 
14-18 for FK/JK. (4-8. 
klasser) 
Fredag, der er klubben 
åben fra 14-17. 
 



Februar 2023 
 

Mandag 6-2 Tirsdag 7-2 Onsdag 8-2 Torsdag 9-2 Fredag 10-2 

I dag laver Yannick bolsjer, det 
koster 10 kr. kontant eller på 
kreakort.  
 
Det er først til mølle, så skynd 
jer og kom i klub og tag fat i 
Yannick. Han står klar når i 
kommer. 
 
 
I dag er der ridning.  
Vi kører fra klubben kl. 15. 00.  
 
 
Hele ugen hiver vi perler frem 
fra skabene og laver smykker. 
Så kom ned og vær kreativ og 
lav dine egne smykker.  

”Bjarnes Bane” er tilbage. Det 
betyder at Bjarne har fundet på 
en aktivitet der foregår på 
banen, han vil stå klar når i 
kommer fra skole.  
 
I dag er der rundbold, så tag din 
venner og veninder under 
armen, kom i klub og vær med.  
 
 
 
Cecilie har pudset 
danseskoene, og tænder op for 
just dance i stuen. Kom ned og 
udfordre en veninde, ven eller 
måske en voksen. 

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 

 
 

Aftenklub JK/UK 
 
I dag er 5. klasserne 
velkommen i aftenklubben. 
Hvis der er nogle som vil spise 
med, koster det 30 kr. kontant, 
og man skal melde sig til inden 
kl. 16.00. Hos Cecilie, Christina 
eller Yannick.  

I dag er der ridning. Ridning er 
en fast aktivitet, som vi har 
hver mandag og torsdag. Er du 
interesseret i ridning, kan du 
komme med på en prøvetime, 
det koster på nuværende 
tidspunkt 150 kr. Snak med 
Bjarne eller Yannick, hvis det er 
noget som du tænker du vil 
prøve.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 

 
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 
 

Husk at der altid er noget og 
lave i din klub, snak med en 
voksen hvis du er i tvivl om 
hvad du kan lave.  

 
I dag laver Yannick bolsjer, det 
koster 10 kr. kontant eller på 
kreakort.  
 
Det er først til mølle, så skynd 
jer og kom i klub og tag fat i 
Yannick. Han står klar når i 
kommer. 
 

 
 

 

  



VINTERFERIE 2023 

Husk at melde jer til de ting vi har i ferien. 

Mandag 13-2 Tirsdag 14-2 Onsdag 15-2 Torsdag 16-2 Fredag 17-2 

Klubben har åben hver 
dag fra kl.  9.00 -16.00 
hele ferien. 
  
I dag, er der tur til 
skøjtehallen. Vi tager fra 
klubben kl. 11.00. Det 
koster 10 kr. Husk varmt 
tøj.  
 
 
 
 

 
Vi ønsker ski folket en 
god skitur.  

I dag er der tur til Faraos 
Cigar. Så er du til rollespil 
og mystiske skabninger, så 
skal du have fat i René.  
 
Turen er gratis, du skal 
selv have penge med til 
det du skal købe.  
 
I tager afsted omkring kl. 
12 og er hjemme igen 
omkring ved 15-tiden.  

I dag er der bio/shoppe tur. 
Man får en vinterferie 
billet, med bio, til 
Fisketorvet. Turen koster 
80 kr.  
 
Vi tager afsted ca. kl.10.00 
og er hjemme igen kl. 
16.00. 
 
Husk shoppepenge.  
 
 
 
 

I dag kan du bage dit eget navn i 
køkkenet sammen med Parisia.  
 
Det er gratis at være med. Kom ned 
og bag dit navn.  
 
Vi starter efter frokost.  
 
Sådan tilmelder du dit barn, til ture, 
eller indsætter penge på kreakortet.  
Man kan tilmelde sig ture på 3 
forskellige måder: 
- Tag kontanter med og meld dig til i 
cafeen 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. 
 

I dag står den på hygge med film og 
pandekager.  
 
Vi tænder op for film og hygge 
omkring kl. 12. og så undervejs bliver 
der serveret pandekager.  
 
Kom ned i din klub og vær med til at 
hygge.  
 
  
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


 

Februar 2023 
 

Mandag 20-2 Tirsdag 21-2 Onsdag 22-2 Torsdag 23-2 Fredag 24-2 

I dag holder vi fastelavn i 
klubben. 
 
Vi slår katten af tønden ca. kl. 
14.30.  
 
Der vil være præmier for 
bedste/sjoveste udklædning, 
og  
Kattedronning + konge. 
 
Så kig ned i din klub, med 
udklædning og vær med til at 
slå katten af tønden.   
 
Der vil helt sikkert også være 
en konkurrence eller to.  
 

I dag tager vi i X-jump, det 
koster 85 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.  
 
 
I dag er der ”Bjarnes Bane” Og 
i dag står den på Stikbold i 
buret. Så tag dine venner og 
veninder under armen og kom 
ned og spil med.  

Yannick laver bolsjer i dag, det 
koster 10 kr. kontant eller på 
kreakort.  
 
Det er først til mølle, så skynd 
jer og kom i klub og tag fat i 
Yannick.  
 
Vidste du…. 
Hver måned, får man 4 gratis 
streger i krea, man kan lave 
ting for. 1 streg svarer som 
regel, til en ting. Når stregerne 
er brugt, og man gerne vil lave 
mere, kan man få lavet et krea 
kort. Hvis man gerne vil have 
lavet et kreakort, overfører 
man penge til klubben via 
banken eller mobilepay, skriver 
barnets navn, klub nr. og hvad 
pengene skal gå til.  
 

I dag er der ridning.  
 
Hold 1 kører kl. 15.00. 
Hold 2 kører kl. 16.00. 
 
Husk at der altid er noget og 
lave i din klub, snak med en 
voksen hvis du er i tvivl om hvad 
du kan lave.  

 
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 ca. kl. 18.30.  
 

Yannick laver bolsjer i dag, det 
koster 10 kr. kontant eller på 
kreakort.  
 
Det er først til mølle, så skynd 
jer og kom i klub og tag fat i 
Yannick.  
 
 
 
I dag hiver vi silketørklæderne 
frem og maler på silke i krea. 
Kom op og vær med, de bliver 
vildt flotte.  
 

  



Februar 2023 

 

Mandag 27-2 Tirsdag 28-2 

I dag tænder cecilie op for wii 
sport i stuen, der vil være 
forskellige spil hvor du kan 
udfordre en ven, veninde eller en 
voksen.  
 
 
Rideholdet kører kl. 15.00 
 
 I dag laver Yannick bolsjer, det 
koster 10 kr. kontant eller på 
kreakort.  
 
Det er først til mølle, så skynd jer 
og kom i klub og tag fat i Yannick. 
Han står klar når I kommer. 
 

Vi laver kaninsnacks i krea, det 
koster 10 kr. at være med, og kan 
trækkes fra krea kortet. Snak med 
Cecilie hvis du er interesseret.  
 
 
I dag er der ”Bjarnes Bane”, der er 
ikke planlagt noget på forhånd, så 
snak med Bjarne, hvis der var 
noget du kunne tænke dig der sku 
ske.  
 
Husk at der altid er noget og lave i 
din klub, snak med en voksen hvis 
du er i tvivl om hvad du kan lave.  
 

 

 

 



Hvorfor gør vi det vi gør?  

Ridning:  

Ridning styrker koncentration og koordination. 

Ridning er både en individuel og en social sport, hvor man deler sine erfaringer med andre. 

Musik: 

I musikrummet laver vi vores egne sange, indspiller, laver film, redigerer, m.m. 

Her arbejder vi bl.a. med kreativitet, succeshistorier og fællesskab. Børnene danner relationer, med musik og film som et “fælles tredje”. 

Film aftener: (Sci-fi, Dr WHO, Stem-på-en-film, X-files) 

Vi snakker om det vi ser. Det handler meget om at udtrykke ens synspunkt og tænke over andres. Der bliver også åbnet for de lidt mere skæve og anderledes film/ serier, 

som ikke kan findes online. 

Vi snakker lidt om de store koncepter og fri fantasi. Her starter samtaler oftest med: Hvad nu hvis…  

Vi ser gyserfilm i trygge rammer, udfordre os selv og hinanden. På den måde kan uhyggelige scener forklares. Her er det også muligt at dække for øjnene med en pude og 

det er der jo også en snak i, at det okay at sige fra. Fra børn der ikke før har været med, skal vi have en underskrift for at måtte se film der er sat til 15-16 år. 

Cafe:  

Cafeen er det sted, børnene normalvis møder først når de kommer ind i klubben. Her bliver de mødt af en voksen som hilser på dem og krydser dem ind. I cafeen kan man 

købe drikkevarer, mad og om fredagen lidt slik. Mange børn hænger ud her, til en god snak med pædagogen, der er i cafeen. Cafeen er et godt sted til at spotte de lidt mere 

stille børn og de børn som har behov for en hjælpende hånd. Utrygge børn kan komme med bag disken i cafeen og være sammen med en voksen og hvor der opstår behov, 

kan barnet hjælpe til i Cafeen. Dette er eftertragtet og giver prestige blandt de andre børn. I Cafeen kan man også tilmelde og betale til materialer, ture og koloni. 

Krea: 

I krea værkstedet, dannes der relationer på kryds og tværs af alder og køn. Der bliver givet gode råd, og nye teknikker bliver videregivet. Børnene hjælper hinanden og de 

voksne med at passe på tingende i fællesskab. Det er også her de gode samtaler skabes, på tværs af forskellige grupper.  

Kaninhuset: 

I kaninhuset har vi pt. 26 kaniner og dem kan du være med til at passe og nusse. Herude har vi det superhyggeligt, med en rar atmosfære. Vi har det sjovt sammen med 

kaninerne og gode snakke indbyrdes om alt mellem himmel og jord, desuden har vi kanin springkonkurrencer i løbet af året, som vi træner op til. Herude kan du bruge 

tiden, uanset om du ejer en kanin, er hjælper, eller blot vil passe en kanin for en dag. 


