
KLUBBER
KLUB TOFTEN
Gl. Randersvej 49
8800 Viborg

SKAL DU MED I 
KLUB TOFTEN?



VELKOMMEN 
TIL TOFTEN
GÅR DU I 4.-, 5.-, 6. - ELLER 
7. KLASSE I VIBORG, SÅ 
KAN DU BLIVE EN DEL AF 
KLUB TOFTEN. FRITIDS- 
KLUBBEN LIGGER SKØNT 
LIGE MIDT I NATUREN OG 
SAMTIDIG TÆT PÅ OVER-
LUND SKOLE, HALLEN OG 
ALLE STISYSTEMERNE.

Klub Toften er en gammel 
landbrugsejendom, der er 
blevet indrettet som klub for 
børn og unge.
Der dufter som regel af kage 
eller mad i caféen.
Du kan spille bold i salen eller 
klatre løs på vores seje 
klatrevæg. Du kan spille bord-
fodbold eller brætspil og 
booke tid til computer. Du kan 
hygge dig med noget kreativt 
og gå amok i akrylfarver, male, 
tegne, sy og lave dine egne 
smykker eller du kan hænge 
ud med dine venner.

På Toften er vi rigtig stolte af 
vores musiklokale.
Vi har også en stor lade fyldt 
med mountainbikes og udstyr, 

og vi er vilde med vores gam-
le, charmerende hus, der har 
masser af kringelkroge og
hyggehjørner.
Vi spiller fodbold og rundbold 
på vores skønne naturgrund. Vi 
klatrer med sikring i vores store 
træer, og vi tænder op i bålet 
og bager snobrød og rister 
skumfiduser.
Der er altid mulighed for at 
lave noget sjovt i Klub Toften.

DET SKER I KLUB TOFTEN
GÅR DU I KLUB TOFTEN, FÅR DU AUTOMATISK MULIGHED FOR AT DELTAGE I DE AKTIVITETER, 
TURE OG FESTER SOM BLIVER HOLDT I KLUBBEN. HER ER NOGLE AF DE TING, VI LAVER: 

Vi tager på sommerlejr, 
oplevelses- og overlevelsesture

Vi fisker, klatrer og ”sover i træer”

Vi overnatter med hajer

Vi arrangerer design- og modeshows

Vi tager til musikfestival



DET SKER I KLUB TOFTEN
GÅR DU I KLUB TOFTEN, FÅR DU AUTOMATISK MULIGHED FOR AT DELTAGE I DE AKTIVITETER, 
TURE OG FESTER SOM BLIVER HOLDT I KLUBBEN. HER ER NOGLE AF DE TING, VI LAVER: 

Vi tager på sommerlejr, 
oplevelses- og overlevelsesture

Vi fisker, klatrer og ”sover i træer”

Vi overnatter med hajer

Vi arrangerer design- og modeshows

Vi tager til musikfestival

Vi overnatter i klubben

Vi laver film- og animationsfestival

Vi dyrker parkour, BMX og MTB

Vi gir den gas i vores TV-køkken

Vi holder gallafester, fastelavnsparty,
halloweenfest og klubjulefrokost
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VI SES I KLUB TOFTEN!

KLUB TOFTEN
Gl. Randersvej 49
8800 Viborg
Tlf.: 8787 1865

www.klubtoften.viborg.dk

PRAKTISK INFO: ÅBNINGSTIDER:
Vores daglige åbningstider følger
skolens ringetider og kan derfor
variere fra år til år.
Se de opdaterede åbningstider på 
vores hjemmeside.

AFTENKLUB: 
Tirsdag og torsdag:  17.00 - 20.45


