
KLUB GÅRDEN
KLUBBER

Velkommen til fritids- 
og ungdomsklubben 
i Houlkær.



VELKOMMEN TIL GÅRDEN
Går du i 4.-, 5.-, 6. - eller 7. klasse, kan du blive en del af 
Klub Gården. Klubben ligger lige midt i Houlkær, et minuts 
gang fra skolen og lige ved siden af hallen.

Klub Gården ligger i et nybyggeri med højt til loftet og store
lækre rum. Der dufter som regel af kage eller mad i caféen. Du 
kan spille bordfodbold, brætspil eller booke tid til computeren.
Du kan hygge dig med noget kreativt og gå amok i akrylfarver, 

male, tegne, sy, lave dine egne smykker, bolsjer eller bare hænge 
ud med dine venner.

I Klub Gården er vi rigtig stolte af vores multisal. Her er der altid 
mulighed for at spille indendørs fodbold, håndbold, danse, spille 
badminton eller bare drøne rundt og have det sjovt. Udenfor 
Gården løber vi på løbehjul og skateboards på vores ramper eller 
pumptrackbanen. Vi bager snobrød på vores bålplads i Midgård. 
Fra Gården er det nemt og hurtigt at komme ud til kunststofba-
nen, hvor der altid er basis for en rask fodboldkamp.
Der er altid mulighed for at lave noget sjovt i Klub Gården.



SOM KLUBBARN HAR DU OGSÅ MULIGHED FOR AT 
DELTAGE I ALLE VORES AKTIVITETER. SE HER:

Vi tager på sommerlejr, oplevelses- 
og overlevelsesture.

Vi fisker og sover under træerne.

Vi er vikinger i Midgård.

Vi arrangerer design- og modeshows og skaber vores 
egne drømmeværelser.

Vi laver “Little People”-fotokonkurrence.

Vi laver “Den lille bagedyst”.

Vi finder spændende ting med vores metal-
detektorer og har masser af friluftsliv.

Vi overnatter i klubben.

Vi holder fastelavnsparty, halloweenfest og julefrokost.

Mange af mine venner er her i Klub Gården, og så hygger vi os.
(Adam)

Man kan lege med sine venner, være aktiv og få sved på panden. 
(Mathias)

Man bliver glad af at være her.
(Frida)

Man kommer væk fra computeren derhjemme.
(Bo)

Dejligt at være krea i krea. Der er altid søde voksne, der gider at 
hjælpe.
(Frida)

Hvis man har været ked af det i skolen, kommer man op i klubben, 
og så bliver man glad.
(Nanna)

I Midgård kan man sidde stille og samtidig kan man snitte,
slås og skyde med bue og pil.
(Yasmin)

“

“



a

Klub Gården
Odshøjvej 65A
8800 Viborg
Tlf. 8787 1811

Klubleder 
Sif Hvass-Birk
Mail: shva@viborg.dk

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

Pris
382 kr. om måneden  
(Sats pr. 1. januar 2021)
Juli er betalingsfri.
Beløbet opkræves via pbs.

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

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


