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Odshøjvej 65A
8800 Viborg

Man bliver 
glad af at 
være heroppe. 
           -Frida

Man kan lege med 
sine venner. Være 
aktiv og få sved på 
panden.         
          -Mathias

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



VELKOMMEN 
TIL GÅRDEN
GÅR DU I 4.-, 5.-, 6. - ELLER 
7. KLASSE, SÅ KAN DU BLIVE 
EN DEL AF KLUB GÅRDEN. 
FRITIDSKLUBBEN LIGGER 
LIGE MIDT I HOULKÆR, TO 
MINUTTERS GANG FRA 
SKOLEN OG LIGE VED SIDEN 
AF HALLEN.

Klub Gården er en ny bygning 
med højt til loftet og masser af 
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 akrylfarv-
er, male, tegne, sy, lave dine 
egne smykker, bolsjer eller 
bare hænge ud med dine ven-
ner.

I Klub Gården er vi rigtig stolte 
af vores multisal. Her er der 
altid mulighed for at spille in-
dendørs fodbold, håndbold, 
danse, spille badminton eller 
bare drøne rundt og have det 
sjovt.

Udenfor Gården løber vi på 
løbehjul og skateboards på 
vores ramper. 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.

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

Vi tager på sommerlejr, 
oplevelses- og overlevelsesture

Vi fisker, klatrer og sover under 
træerne

Vi er vikinger i Midgård

Vi arrangerer design- og 
modeshows

Vi afholder “Gården har talent”

Vi laver “little people”-foto-
konkurrence

Vi laver “Den lille bagedyst”

Vi finder spændende ting med 
vores metaldetektorer og har 
masser af friluftsliv

Vi overnatter i klubben

Vi holder, fastelavnsparty, 
halloweenfest og julefrokost

I Midgård kan man 
sidde stille og sam-
tidig kan man snitte, 
slås og skyde med 
bue og pil.  
     -Yasmin

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



VI SES I KLUB GÅRDEN!

KLUB GÅRDEN
Odshøjvej 65A
8800 Viborg
Tlf.: 8787 1811

www.klubgaarden.viborg.dk

ÅBNINGSTIDER:

Vores daglige åbningstider følger  
skolens ringetider. De kan derfor  
variere fra år til år.  
Se vores opdaterede åbningstider på 
vores hjemmeside. 

AFTENKLUB:
Mandag og torsdag:  17.00 - 20.30

Man kommer væk 
fra computeren 
derhjemme.  
           -Bo


