
VALH
ALLA

KLUBBER

Velkommen til fritids- 
og ungdomsklubben i 
nordbyen.

V enskaber
A ldrig kedelig
L atter
H umor
A ltid sjov
L ivlig
L ækre voksne
A nderledes



VELKOMMEN TIL VALHALLA
Går du i 4.-, 5.-, 6. - eller 7. klasse i Viborg, så kan du  blive 
en del af Klub Valhalla, der ligger tæt på villakvarteret  
ved Nordre Skole og samtidig midt i naturen. 

Her på Lokesvej tror vi på, at børn og klub skaber hinanden. 
Børnene skaber liv, ånd og idéer, og klubben sætter rammerne, 
styrer, støtter og følger op. Derfor spænder Klub Valhalla også 
over et bredt spekter af aktiviteter, der tager afsæt i børnenes 

idéer, krydret med et kompetent fagligt grundlag og lyst til at 
udvide både børnenes horisont og komfortzone.

Vores mantra er, at børn skal blive til nogen frem for noget, og 
det mål hviler på pæle af inddragelse, medansvar, idérigdom og 
det at føle sig lyttet til. Så vi lytter – og sætter rammerne for det 
gode børneliv i en indpakning af humor, glæde og oplevelser.

Klub Valhalla har en stor grund med plads til masser af kreativi-
tet, sjov, afslapning og udfoldelse. Indenfor er der også mentalt 
højt til loftet med rig mulighed for aktivitet, hygge og sjov.



Vi voksne bestræber os på at være lyttende, engagerede og del-
tagende udøvere i alt, hvad der foregår, med tilgangen “plads til 
alle, men ikke til alt.”
Valhalla tilbyder ikke computeraktivitet, men har fokus på andre 
sjove og fællesskabende aktiviteter. Vi krydrer årets daglige ak-
tivitetsplaner med ture ud af huset, traditionsrige lejre i sommer 
og efterår samt en årlig udlandstur for 6. klasserne.
Klubben bruger nærområdet til sejlads på søen, MTB og klatre-
ture, samt pokemonture og alverdens hyggeture. 

Kom i Valhalla fællesskabet og bliv medskaber af din fritid.

SOM MEDLEM AF KLUBBEN FÅR DU MULIGHED FOR: 

Deltagelse i vores fede lejre!

Aktive deltagende voksne!

Mange forskellige daglige oplevelser!

Udfordrende og sjove aktiviteter!

At blive en del af et stort fællesskab!

Det skæve, det sjove og det vanvittige!

Personlig udvikling på den fede måde!

DET SIGER BØRNENE:

”Hvis man kunne give klubben stjerner, så ville jeg give 
klubben uendelige stjerner.”

Klubdigt:

VERDENS BEDSTE KLUB
Jeg glæder mig til at komme i klub

Her er ingen fis og fup
Solen er smuk og den skinner
Og i klubben vi skaber minder

Der er altid kreativ
Og farver - ikk sort og hvid

Vi cykler alle mand
I regn og sol og sand

Jeg er glad for at være her
For det er her, det sjove sker



Klub Valhalla
Lokesvej 1
8800 Viborg
Tlf. 5150 8854

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

Klubleder  
Christian Vestergaard
Mail: chv@viborg.dk 
Tlf. 5149 0839

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


