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VELKOMMEN TIL 
KLUBBEN HALD EGE
KLUBBEN HALD EGE ER ET 
KOMMUNALT FRITIDSTILBUD, 
HVOR DU OPLEVER HYGGELIGE 
OG TRYGGE RAMMER MED 
PLADS TIL FORDYBELSE, 
KREATIVITET OG FÆLLESSKAB. 
DU MØDER NÆRVÆRENDE 
VOKSNE, DER BÅDE SÆTTER 
GANG I AKTIVITETER OG  
DELTAGER AKTIVT I DEM. 

Går du i 4.-7. klasse, kan du blive 
en del af Klubben Hald Ege. Vi 
ligger i et naturskønt område, 
hvor vi har adgang til boldbane, 
multibane, bålsted og en stor 
skov.

Klubben Hald Ege har fokus på 
børns trivsel. Vi sætter rammerne 
for et miljø med engagerede 
voksne i trygge omgivelser, hvor 
fællesskab, aktiviteter, sjov og 
ballade er i højsædet. 
Herigennem skaber vi 
muligheder for udvikling 
igennem sociale relationer. 

Vi tilbyder en række attraktive 
aktiviteter efter børnenes ønsker 
og behov. 

Forældre, medarbejdere, 
tværfaglige samarbejdspartnere 
og klubbens overordnede værdier, 
danner rammen om det 
pædagogiske arbejde. 

Vi har et udvidet samarbejde 
med Hald Ege Skole, hvor vi både 
deltager i undervisningen og har 
fokus på børnenes fritidsaktiviteter.

DET SKER I KLUBBEN HALD EGE
Sommerlejr
Sjove, festlige og fede dage i gode 
venners lag - et sted i Danmark.

Figurmaling
Vi maler figurer og laver spillandskaber.

Caféen
Tilbyder et lunt mellemmåltid for kun 
10 kr.

Salen
Her kan du spille bold, hockey, bord-
tennis, danse og optræde på vores scene.
 
Sport og bevægelse. 
Du har mulighed for forskellige boldspil og 
fysiske aktiviteter både inde og ude.
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SAMARBEJDSPARTNERE
Klubben Hald Ege har en række samarbejdspartnere, 
som vi løbende er i kontakt med. Vi har et tæt  
samarbejde med de andre fritids- og ungdoms- 
klubber i kommunen om bl.a. fællesarrangementer som 
sport, teaterfestival, live-rollespil, “Børn Skaber Tøj” og 
”Volume&Dance”. Derudover samarbejder vi med SSP 
(Skole, Socialforvalting og Politi) og tværfaglige grupper 
bestående af repræsentanter som f.eks. skoleledelse, 
lærere, SFO, sundhedsplejerske og psykolog.

PC-rum
Du kan spille med vennerne eller de 
voksne på PlayStation3, PlayStation4 og 
Wii U, du kan surfe på nettet eller se film. 

Ture ud af huset
Vi tager bl.a. i svømmehallen, på 
skøjtebanen, i zoologisk have eller på 
shoppetur.

Teaterfestival/Volume & Dance
Her har du mulighed for at udfolde dig 
på scenen.

Pigeklub 
For alle piger der går i 6. og 7. klasse.
Vi laver sjove aktiviteter, vi snakker, hyg-
ger og tager på en årlig weekendtur.

Rollespil 
I Klubben Hald Ege bliver der i perioder
arrangeret rollespilsforløb på omkring 
to ugers varighed. Her skaber voksne 
og børn rammerne for et handlings-
forløb med kamp, handel og intriger. 
Rollespil skaber et grundlag for 
venskaber på tværs af køn og alder. I 
perioder laver vi rollespilsværksted. Her 
kan børn fremstille våben og udstyr.

Kreative værksteder 
Vi arbejder bl.a. med glaskunst, beton 
støbning, perler, læder, tekstiltryk, 
porcelænsmaling og meget mere. Vi 
arbejder meget efter årstiderne, så her 
er der mulighed for at lave gaver både 
til jul og fødselsdage. 



PRAKTISK INFO

KONTAKT
Klubben Hald Ege
Videbechs Allé 173
8800 Viborg
Kontor: 8787 1850
Mail: klub.haldege@viborg.dk

https://klubbenhaldege.viborg.dk

ÅBNINGSTIDER
Fritidsklubben
Mandag: 14:00-17:30
Tirsdag: 14:00-17:30
Onsdag: 14:00-17:30
Torsdag: 14:00-20:30
Fredag: 14:00-16:00

PRIS
366 kr. om måneden (Sats pr. 1. januar 2016)
Juli er betalingsfri.

Beløbet opkræves pr. girokort eller pbs

TILMELDING
Læs mere og tilmeld via 
vores hjemmeside:

Juniorklubben
Tirsdag: 17:00-21:30
Torsdag er åbningstiden udvidet til  
kl. 20:30. Her kan du komme, hvis du er  
tilmeldt fritidsklubben og går i 4.-7. klasse. 
Der er mulighed for at købe aftensmad. 

Følg os på Instagram:

Haldegeklub


