
KLU
B TAKKEN

KLUBBER

Velkommen til fritids- 
og ungdomsklubben i 
Viborgs midtby.



VELKOMMEN TIL TAKKEN
Går du i 4.-, 5.-, 6. eller 7. klasse? Så kan du blive en del af 
Klub Takken, der ligger som en oase med grønne ude-
arealer i Viborgs midtby. 

Klub Takken er et kommunalt fritidstilbud, hvor du oplever
trygge og hyggelige rammer med plads til hygge, kreativitet 
og fællesskab. Du møder nærværende voksne, der både sætter 
gang i aktiviteter og bare er “til stede”. I Klub Takken kommer 

du til at indgå i nye fællesskaber, lærer sociale spilleregler og ud-
vikler herigennem dit selvværd og lærer din egen værdi at kende.
Vores hus er gennem mange år bygget op og udviklet, så det pas-
ser til store klubbørn, med små “stationer” og rum, der passer 
til enhver interesse og behov. Om det er et kreativt værksted, 
en café, rollespil, en kanin-by eller helt nye påfund, så har vi en 
plads til det.

Der bliver hele tiden sat aktiviteter i gang forkellige steder i hu-
set, men ind imellem pakker vi også vores ting og tager på ture 
rundt i landet.



GÅR DU I KLUB, FÅR DU AUTOMATISK 
MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE VORES  

AKTIVITETER. SE HER, HVAD VI KAN TILBYDE: 

Klubbens café. Er du sulten efter
skoletid, kan du købe en lun ret for 10 kr.

Sommerlejr. Fire fede, festlige feriedage
sammen med vennerne et sted i Danmark.

Rollespil. Her kan du lave våben og dragt.
Hver onsdag spiller vi rollespil.

Drenge-/Tøzeklub. Her hygger vi os med
oplevelser, fællesskab og overnatninger.

Kreativt værksted. Her kan du sy, lave smykker, 
male, lave gaver og bare hygge dig.

Sport og bevægelse. Du har mulighed for
forskellige boldspil og aktiviteter inde og ude.

PC- og PS4-rum. Her kan du spille med og mod 
vennerne og surfe på nettet. 

Ture ud af huset. Vi tager i svømmehal, på
skøjtebanen, shoppingture og tivoliture.

Multirum. Du kan spille bold, hockey, bordtennis, 
danse og se film på storskærm.

Bål/Udeliv. Vores grønne arealer, velindrettede 
hyggekroge og store bålhytte indbyder

til bålhygge og masser af udeliv.

Kaniner. Du har mulighed for at leje en kanin,
som du og andre børn selv skal passe.

GODT AT VIDE
Vi har særlige weekend-events.

Du kan følge os på Instagram og facebook.

Læs mere på vores hjemmeside viborgungdomsskole.dk/klub-takken



a

Klub Takken
Skottenborg 29
8800 Viborg
Tlf. 8787 1830/31

Klubleder 
Jessie Borregaard Madsen
Mail: jbm@viborg.dk

Åbningstider 
Find det hele på vores  
hjemmeside:
viborgungdomsskole.dk/
klub-takken

Pris
385 kr. om måneden  
(Sats pr. 1. januar 2020)
Juli er betalingsfri.
Beløbet opkræves via pbs.

Tilmelding
Online via NemPlads.  
Derudover skal barnets 
stamdata-papir udfyldes og 
afleveres direkte i klubben.

Takken er en del af 
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf. 8787 1900


