VELKOMMEN
til
VANGEDE FRITIDSCENTER

Hvad kan jeg lave i klubben


du kan være sammen med dine venner og veninder



og møde nye venner og kammerater



selvfølgelig er der også klubbens berømte fester



snakke og lave sjov med de vanvittige søde voksne



Tage med på weekendture til Sverige og på skitur



køre på ture ud i det blå i vores minibus



stå på vandski efter vores speedbåd (prøv også ringen)



komme i klubben udvalgte søndage



bruge vores skaterpark og BMX– banen i dalen



selv spille musik og synge i musikrummet



tage med på musikfestival i Ålborg og Vilde Vulkaner



fremstille smykker og lave ting og sager i hobbyværkstedet

Juniorklubben er for
6. og 7. klassetrin.



spille fodbold eller basket udendørs / indendørs



sy dit eget tøj eller noget andet kreativt

Juniorklubben er åben:



slappe i sofaen og drikke te og snakke



høre høj musik i hyggerummet



se fodboldkampe, ishockeykampe live



spille pc-spil, bruge internettet, chatte eller søge oplysninger



spille pool, spille bordtennis, hockey



danse streetdance eller anden dance



bage kage



lave mad til fællesspisning



og meget, meget mere

JUNIORKLUBBEN

hverdage efter skole frem til kl. 18
sammen med fritidsklubben.
+
tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 - 21.00
+ i ferier og skolefridage kl. 10.00 - 16.00
Derudover for 7. klasses medlemmer
mandag og onsdag kl. 18 - 21
sammen med ungdomsklubben.

hvis du tør

Hvad koster det?
Det koster 518 kr. om mdr.

Hvad får jeg for pengene?
Se side 2 +
mulighed for deltagelse på vores vilde ture *
fremstille ting og sager i hobby *
søde voksne **
* til lille brugerbetaling
** følger med gratis

Går du lige nu i 5.kl og er medlem i Fritidsklubben, overfører vi dig automatisk til Juniorklubben pr. 1.8.20.
Hvis du ikke er medlem i forvejen, men
har lyst til at blive medlem i Juniorklubben, så giv os
besked i klubben.
Juniorklubben er åben:
for 6. og 7. kl. klasses medlemmer
hverdage efter skole frem til kl. 18
+
tirsdag og torsdag fra kl. 18—21
+
i ferier og skolefridage kl. 10—16.
Vangede Fritidscenter;
En Fritids-, junior- og ungdomsklub for børn og unge i alderen 9 -18 år.
Her er ret sjovt og rart at være; kom selv og kig.

Vangede Fritidscenter består også af
FRITIDSKLUBBEN er for
de 10 – 12 årige, 4. og 5. klassetrin.
Den har åben hver eftermiddag
efter skoletid til kl. 18.00, fredag til kl. 17.00.
UNGDOMSKLUBBEN er for
de 14 – 18 årige, fra 7. klassetrin og opefter.
Den har åben mandag og onsdag kl.18.00 til kl.21.00.
Fredag på Hellerupvej kl. 17.00 til 23.00.

Medarbejdere i Vangede Fritidscenter:
Johan Boas
Rie Dalberg Hansen
Søren Ingemann Petersen
Jacob Kragh
Randi Kristensen
Søren Baage Stuhr
Stig Plum
Jane Niska
Sofie Helt
Gitte Jakobsen
TJEK VORES HJEMMESIDE; DEN ER OFTE OPDATERET:

www.vangedefritidscenter.dk

Klubbens adresse er :
Bomporten 1 ☺ 2820 Gentofte ☺ Tlf. 39 65 61 65 / 42 95 07 99 ☺
vangede.fritidscenter@gentofte.dk www.vangedefritidscenter.dk

