
KLUBBER
KLUB VEST
Rughavevej 56
8800 Viborg

SKAL DU MED 
I KLUB VEST?



VELKOMMEN 
TIL KLUB VEST
GÅR DU I 4.-, 5.-, 6. - ELLER 
7. KLASSE, SÅ KAN DU 
BLIVE EN DEL AF KLUB 
VEST., DER NÆSTEN DELER 
BAGHAVE MED VEST- 
BADET OG LIGGER LIGE 
MIDT I BOLIGKVARTERET I 
VIBORGS VESTBY.

Der dufter som regel af kage 
eller mad i caféen. Du kan 
spille bordfodbold, billard eller 
brætspil og booke en tid til 
computeren. 

Du kan hygge dig med noget 
kreativt og gå amok i akryl-
farver, male, tegne, sy, lave 
dine egne smykker eller bare 
hænge ud med vennerne.

Du kan spille fodbold, hockey 
eller håndbold indenfor i vores 
sal, hvor vi øver dans, teater 
eller bare klæder os ud. Har 
du lyst til at være praktisk, kan 
du få hjælp til at bruge vores 
værksted. 

Ude på vores grønne område 
spiller vi beachvolley, fodbold, 

cykler, løber på løbehjul og 
bager snobrød. 
Der er altid mulighed for at 
lave noget sjovt i Klub Vest. 

DET SKER I KLUB VEST
GÅR DU I KLUB VEST, 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 sejler kajak

Vi tager på outdoor-ture hvor  
vi fisker og klatrer

Vi mødes på sommerlejr

Vi overnatter med hajer

Vi tager på cykelture

Vi afprøver yoga og meditation
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Vi tager på outdoor-ture hvor  
vi fisker og klatrer

Vi mødes på sommerlejr

Vi overnatter med hajer

Vi tager på cykelture

Vi afprøver yoga og meditation

Vi dyrker trial, mountainbike og parkour

Vi vinterbader...(Gys)

Vi bruger svømmehallen

Vi holder gallafester, fastelavnsparty,  
tøsehyggeaftener og LAN-fester

Vi overnatter i klubben

Vi arrangerer danse- og modeshows

Vi får fede oplevelser i feriehytter, 
action park, Rønbjerg, Race Hall...

Vi optræder med teater

Vi laver vores egne film og animation
 

- Og det er bare nogle af de ting, vi 
finder på. Der sker faktisk altid  
noget i Klub Vest.

Jakob

Mine bedste venner går i klub, 

og det er hyggeligt at være 

sammen med mange forskel-

lige. Man kan få middagsmad 

her og bare have det sjovt 

sammen. 

Nik
olaj

I klu
b er m

an sa
m-

men med vennerne, 

og der er altid
 noget 

at la
ve. Det er m

eget 

bedre end bare at 

gå hjem. 

Mi
e

Det 
er 

sjo
vt 

i kl
ub 

for
di m

an
 blive

r v
en

ner 
med

 

dem
 fra

 de a
ndre 

årg
an

ge. 

Det 
blive

r m
an

 ikk
e t

il s
port

. 

Eller
 i s

ko
len

. 



VI SES I KLUB VEST!

KLUB VEST
Rughavevej 56
8800 Viborg
Tlf.: 8787 1840

PRAKTISK INFO: ÅBNINGSTIDER:

Find vores åbningstider for 
dag- og aftenklub på vores 
hjemmeside: 

www.klubvest.viborg.dk


