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Ledernyt

Så er det snart december og huset emmer allerede af god
julestemning og gaver som skal laves uden nysgerrige
forældreblikke.
Vi har i år nogle nye juletiltag på tapetet. Bl.a. ”Find Nissen”
som er en juleaktivitet som Linea bringer med sig. Så nu bliver
der endnu mere Kapløb hen over skolegården og ikke kun ifht. at
få en god computertid :-).
Men der er ikke kun julestemning. Der er også bare ”god
stemning” og en høj grad af tillid og hjælpsomhed, hvilket ses
af det her billede af Casper, som mener han har tabt en ring
under sofaen og Christian og Jonas, der uden betænkningstid
straks kravler ind under for at lede. Billeder siger somme tider
mere end ord.

Næste Nyhedsbrev og åbningstid omkring jul og nytår
Klubben har sidste dag inden juleferien fredag d. 21. dec. Og
åbner igen d. 2. jan kl. 10 fordi der er julefri på Hedehusene
skole. Men klubben holder åbent de 3 dage fra kl. 10, men mere
herom i vores fredagsbrev lige inden ferien fordi vi laver nogle
gode ting i de 3 dage.
Nyhedsbrevet januar udkommer omkring d. 8. januar.
Tak til Nikoline (Mikkels mor)
Fordi du altid tænker på os og kommer og afleverer sjovt og
anderledes tøj og fodtøj når du støder på noget.
Herunder ser du hvordan Weber straks kastede sin kærlighed
på fodtøj som han altid har længtes efter.:-).

Husk og følg os på, Instagram: Klubinn
Husk og følg os på, Facebook: Klub Inn
Husk og følg os på, Snapchat: klubinn

ALLE

Hver dag gemmer vi nissen i klubben og den der finder Nissen,
vinder en gave.
Nissen gemmes 2 gange hver dag
– 1 gang om dagen og 1 gang om aftenen

Nissen kan være alle steder og gemmes af forskellige voksne.
Det er op til den voksne, om der gives ledetråde.
Man kan godt finde nissen flere dage i træk, så vinder man
flere gaver.
Nissen ser ud som på billedet.

OBS OBS OBS

Julehobben

Vi er blevet opmærksomme på, at nogle børn surfer rundt på
OME.TV (tidligere Chat-roulette) – så vidt vi ved, er det en
hjemmeside, hvor man kan komme i kontakt med ALLE OG
ENHVER – random fra hele verden. Vi har hørt det ske, at nogle
af vores børn og unge, pludselig er i kontakt med en person, der
ikke kun har til hensigt at chatte almindelig snak, men også
viser diverse ting frem, som ikke hører til sådanne steder og
som kan virke enormt krænkende…….
Så vi vil rigtig gerne opfordre jer forældre, til at tage en snak
med jeres barn omkring, hvad der kan ske, når man begiver sig
ud i cyber-space og opsøger sådanne steder…….Vi tager
naturligvis også løbende snakke med vores allesammens børn.
Vi fortsætter med julegaveproduktion og der bliver travlt i
Hobben i december
Så husk derfor, at forældre og familie ikke har adgang til
Hobben, da der i denne tid bliver arbejdet på

top hemmelige ting og sager.
Mvh Linea

Julebagning

Kreativ søndag

I uge 46, duftede der dejligt af julekager i hele huset - der
blev bagt masser af brunkager og pebernødder og der var en
dejlig julestemning i cafeen.

Søndag den 16. december åbner vi Hobben op fra kl. 12-18.
For 100 kr. Kan du frit lave lige hvad du har lyst til uden at
skulle tælle hvor mange penge det koster. Og i de 100 kr. er
der frokost med i prisen.
Sidste tilmelding 12/12.
Linea og jeg glæder os meget.
MEN skynd jer, der er KUN 20 pladser.

NYTÅRS LAN!!!!!!

Torsdag d. 3. januar 2019, vil vi afholde årets første LAN.
Vi starter kl. 12:00 og slutter, for 4-5 klasserne, kl. 24:00.
6 klasser og opad, kan spille til kl. 10:00 om fredagen.
Prisen er de sædvanlige 40.- kroner, som giver adgang til
”natmad”, i form af toast, samt en eller anden gryderet, vi
bikser sammen i løbet ad dagen og spiser til aftensmad.
Der vil være menu i klubben omkring frokosttid, men du må
meget gerne have en madpakke med, da vi nok først spiser
aftensmad ved en 18-19:00 tiden.
Sidste tilmelding er fredag d.21. december kl.16:55.
Hilsen Magnus ”Ram” Hansen og Peter ”Megabyte” Olsen.

Mini Play Back

Dansekonkurrence blandt Høje Taastrups Fritids – og
ungdomsklubber.
Torsdag d. 7. marts 2019 i City 2 fra kl. ca. 16-18.
Dansen skal vare max 4 min.
Man skal mime til sangen.
Man skal selv lave koreografien.
Man kan få hjælp til at mixe, hvis man skal have flere end en
sang.
Har du/I lyst til at deltage skal Mia vide det,
SENEST onsdag d. 19. december 2018
Det er MEGA sjovt, så er du en dansemus, skal du da helt
sikkert deltage!

Det´december

FK
…………..Og der skal julehygges i FK-rummet.
mandag den 3. december, mandag den 10. december og tirsdag
den 18. december ser vi julefilm.
Kom ned og vælg din yndlings julefilm!

FK tøsehygge nu
om tirsdagen

Vi prøver i december at holde vores FK-tøse eftermiddag om
tirsdagen i stedet for om torsdagen.
Det gør vi, for at prøve at tilgodese de piger, der ikke kan
deltage om torsdagen.
I december skal vi:
Tirsdag den 4.12 (lige efter FK-medlemsmødet)
Wellness – håndskrub – ansigtsmaske og massage
Tirsdag den 11.12
Vi ser julefilm og hygger med pebernødder og popcorn
Tirsdag den 18.12
Jule-Pakkeleg – man må gerne medbringe lidt gaver (også
hjemmelavet gaver), hvis man har lyst – men det er ikke et krav.
Klubben køber også nogle gaver.

FK medlemsmøde

FK julebanko

Tirsdag den 4. december kl. 15 i FK-rummet.
Kom ind og få medbestemmelse.
FK JULEBANKO.
Fredag d. 14. december afholder vi klubbens årlige Julebanko
for 4. og 5. klasser.
Vi starter kl. 14:30 i salen og der vil være dejlige præmier til
de heldige vindere.
Det er Gratis, så kom glad.
Ps. Skulle der være nogle, af jer forældre, der ligger inde med
noget I vil donere til Banko, så skal i være mere end velkommen.
De kærligste Banko hilsner, FK Teamet samt Gamle Ole.

FK drenge –
Mandig mandag

Glemmetøj

Mandag den 17. december er der igen, mandig mandag! Denne
gang tager vi i Greve svømmehal.
Det koster 20 kr.
Sidste tilmelding er fredag d. 14. decemeber.
Kære børn og forældre
Vi oplever at der er alt for meget lækkert glemme-tøj.
Det være sig både tasker, sko, tøj, cykelhjelme og meget andet
godt. Rigtig meget af det er nyt og af go kvalitet.
Hvis I savner noget så husk at kigge forbi klubben og se om
noget skulle være jeres.

FK/JK
Fredag d. 7.
dec.
4., 5. og 6.kl.
julehyggetur til
Malmø
I Sverige fejrer de faktisk også jul 😊og de har mange små
boder og har pyntet fint op på gågaden i Malmø.
Der bliver mulighed for at købe gaver og de har også billig
butikker a’la Søstrene Grene og billig Svenskerslik.
Bliver det for koldt går vi i et center.
Vi kører fra klubben kl. 14. og er hjemme ml. 19.30 og 20.
Tilmelding senest: onsdag d. 3. dec. kl. 16.00
Max. 24 pladser!
Husk madpakke og drikke til turen. Eller penge til mad i Malmø
(Mac’D el lign).

Husk Pas
Hvis du ønsker at veksle penge, så kan du aflevere danske
kroner til Jan senest onsdag d. 5. Så laver vi fælles
omveksling.

Mvh Linea, Mai, og Jan
6.-7. klasser
Fællesspisning
HVER MANDAG – Går du i 6. eller 7. klasse, så kom ned og vær
med til at spise i klubben hver mandag.
Det koster GRATIS……………………….
Du skal dog tilmelde dig i cafeen samme dag senest kl. 16 og
samtidig skrive dig på en opgave – f.eks. Handle, dække bord,
lave mad mv.

JK Medlemsmøde

JK
Tirsdag 4. december kl. 15.15 i JK Rummet
Dagsorden:
1 Nyt i Rummet .. Vende sofaen, Nyt på væggene eller?
2 Tur januar
3 Projekt i huset, hvad kunne I tænke jer at lave i næste
måned?

Julen i
JK-Rummet

I hele december måned bliver der skruet op for hyggen i JKrummet.
Der vil løbene være forskellige ting at tage sig til,
herunder:
-

Småkage spisning og lavning
Julepyntning, både traditionelt og utraditionelt med
fokus på vi alle har forskellige traditioner i december
Vi skal se Die Hard, Alene hjemme, Ringenes Herre og
nogle af de andre ”Julefilm”
Vi har pakkeleg den 12. december
Non-alcohol Glögg dag alle fredagene
Gak og Gøgl

Og det fedeste af det hele er, at rummet bliver bemandet af
klubbens abosult bedste JK jule hygge voksne, Mai Brit og Mia.
Hvis du er til en hel klassisk jul, eller den utraditionelle jul er
der plads til lige netop DIG i JK-rummet i december.
Vi glæder os til at hygge fuldstændigt ud med jer i hele
december.
JK-teamet, Mia, Mai Brit og Magnus

Torsdag i
aftenklub

Aftenklub
Hver torsdag kl. 19.30 er der Mindfulness med vores Guide Mia.
Mia har været på kursus og har nu det Lyserøde Bælte i at føre
os igennem en rolig og afslappende rejse.
Flere har prøvet at være med og alle som en siger det er
virkelig godt. Så det bliver klart anbefalet!

Vinterbadning

Mandag den 17. december har vi den store vinterbadnings
Udfordring.
Weber har fundet de uldne vinterbadebukser frem og er klar
på udfordringen, hvem skal med?
Mai Brit hopper med I hvis der er andre piger som tør gå med!
OG der er en ganske særlig lækker præmie til alle der har
været i vandet.
Kl. 19 køre vi fra klubben i minibusserne til Ishøj Strand Park.
Vi pakker varm kakao og tæpper med til alle. Og vi tager alle
med og lukker klubben.

UK julebanko

Traditionens tro, holder vi julebanko for UK, den sidste aften
inden juleferien, torsdag d. 20. december.
Som altid vil der være geniale gave, samt side gevinster. Det
plejer og være super-duper hyggeligt!
Vi starter kl. 19.30 – det er gratis så kom ned og vær med!
Kæmpe juleknus, Weber, Magnus & Mia

Hver tirsdag

UK tirsdage.
Kom i klub og fald ned.
Tirsdagene, frem til jul, vil være en dag hvor vi storhygger i
klubben. Her vil der være mulighed for at komme ned og spille
et brætspil, UNO, Company of Heroes eller noget helt fjerde. I
har også mulighed for at gå i køkkenet og bage noget lækkert,
til ”Huset”. Mums!!!!!!!
De kærligste hilsner, tirsdags Holdet!!

Hver onsdag

Kom i aftenklub og vær med til at spise lækre hjemmelavet
kebab – Pris pr. stk. er kun en rund 10´er.
Det er så hyggeligt og lækkert.

UK Airtrix tur

UK’s filmprogram
OBS! VI VISER
NU FILM OM
ONSDAGEN I
STEDET FOR
TIRSDAG.
Husk at vi starter
kl. 18:30

Fredag den 7. december tager vi til Nordhavn og prøver deres
”trampolinland”. Det er lidt anderledes end hvad vi plejer; vi
skal hoppe i 2 timer, i neonlys og med højt musik. De kalder det
Airclub!
Vi tager afsted fra klubben omkring kl. 16 og er hjemme senest
kl. 22.
Det bliver VIRKELIG sjovt!
Det koster 125kr.
Tilmelding senest onsdag d. 5. december!
Kæmpe knus Mia
5. December ”Brokeback Mountain 6 Klasse og opad.
-Ranch-arbejderen Ennis Del Mar og Rodeo- Cowboyén Jack Twist mødes i sommeren
1963, på det majestætiske og ensomme Brokeback Mountain, hvor de skal vogte en
stor fåreflok sommeren over. Uventet for begge, knytter de her en livslang forbindelse.
Selvom de igennem livet forsøger at stifte familie og rette sig ind efter samfundets
normer, kan de ikke modstå den gensidige længsel. De komplikationer, glæder og
sorger, det umulige forhold føre med sig, bliver et vidnesbyrd om den enorme kraft,
kærlighed kan være.
Filmen er Ønsket af Dagmar fra 9 klasse.

12. December ”BOY A” 8 Klasse og opad.
-Eric var kun en dreng, da han sammen med vennen Phillip slog en jævnaldrende pige
ihjel. I retssalen stod de tiltalt for overlagt mord og blev tildelt den hårdest mulige straf
for det bestialske mord. Årevis senere løslades Eric fra fængslet og skal begynde sit liv
forfra under et nyt navn. Langsomt viser tilsynsværgen Terry ham tilbage til livet, men
sensationspressen er blandt de mange, der ikke vil lade historien om den grusomme
forbrydelse dø, og fortiden er svær at holde hemmelig.
Et mesterværk – En uomgængelig filmoplevelse

19. December ”Romper Stomper” 8 Klasse og opad.
-Hovedet er glatbarberet. Kroppen er dækket af tatoveringer. Hans Bibel er Mein
Kampf – Adolf Hitlers hyldest til hadet -som han citerer fra konstant. Han er Hondo,
leder af de frygtede nynazister i Melbourne.
”Vi må slås! Dette er ikke længere vores land!”, siger han, selv om det heller ikke var
det fra begyndelsen. Drevet af had, fordomme og uvidenhed, iført Doc. Martin støvler,
bevæbner de sig med boldtræ, kæder og knive og går til angreb på dem der trænger ind
i deres land -Vietnameserne.
Gaderne bliver deres kampplads. Men de møder uventet modstand. Også fra politiet.
Den, som ikke er med dem, er imod dem. Nu er det dem imod resten af verden.
-Dette er Romber Stomber. Ikke som nogen anden film. Provokerende og
kompromisløs udfordrer den seeren. Ikke som et spark i maven – men som
hundrede!!!
Dette er filmen der gjorde Russel Crow til en kæmpe filmstjerne, først i Australien og
derefter i resten er af verden.

UK Medlemsmøde Vi afholdte medlemsmøde mandag den 19. november. Vi havde caféen fuld af
medlemmer.
Referat

Her blev talt om to store emner.
Første emne handlede om hvordan næste års kolonier i Aftenklubben skal se
ud. Med aftenklubben menes der fra 6. klasse og op efter. Sidste år var
klubben på en stor koloni om året, som typisk var en tur til aktions præget
tur Tjekkiet i starten af sommerferien. I år har vi prøvet at afholde tre
små kolonier. En skitur i februar, en sommerhustur i starten af
sommerferien og en tur til Århus i Efterårsferien.
Der var heldigvis flere veteraner fra de forskellige kolonier til stede ved
mødet, som kunne berette om de forskellige ture, til mødedeltagere som
ikke har den erfaring, endnu.
Efter augmenter frem og tilbage om en enkelt stor koloni eller tre små
kolonier på et år, blev det ved afstemning bestemt at næste års kolonier,
bliver… rigtigt gættet, tre små.
Andet emne omhandlede et nyt tiltag. Et Klubråd. Mai Brit fortalte om
ideen, hvad der kræves af eventuelle deltagere, hvilke muligheder der ligger
i det osv. Der var begejstring at spore, da det gik op for flere af deltagerne
at man som klubråds medlem har ret stor indflydelse på hvordan klubben ser
ud og fungere.
Efterfølgende kan vi nu med glæde fortælle, at følgende medlemmer i Klub
Inn, nu kan kalde sig klubråds medlem:

Fra 8. klassetrin:

Emma Leonhard Kasper Lollike Ørsted

Fra 7. klassetrin

Toke Witting Lund

Jakob Hvidberg Pedersen

Fra 6. klassetrin:

Valdemar Moe Rasmussen

Sigurd Schnell Beeken

Carlos Emil
Breinholt Hansen

Emma Brønlund

Marie-Christine
Lambrecht Sørensen

Benjamin Andrè
Knoblauch Jensen

Jason Haahr

Fredag den 23. november blev i sandhed en Black Friday i Klub
Inn. Der udbrød en ganske farlig sygdom som smittede hurtigt
og kraftigt igennem bid. Du gætter rigtigt hvis du tænker det
lyder som en omgang HvZ.
Vi afholdte efterårets faste omgang HvZ, men denne gang ikke
i klubben. Vi holdt det på skolen.
Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden den store hjælp vi fik
af en stor gruppe af vores store medlemmer. En stor klapsalve
fik de da også efter hele skolen igen var blevet ryddet op efter
Zombierne havde været løs.
En kæmpe tak skal lyde til Jer alle.

MobilePay

Det er muligt at indbetale for ture mv. via MobilePay –
22807944.
DET ER VIGTIGT at der påføres Barnets for- og efternavn
samt formål (slik, tur til Bakken o.lign.)
Nogle ture har et max deltagerantal - det er derfor en god ide,
at sikre sig via telefon, mail o.lign. at der er plads til ens barn
på turen - inden der indbetales.
Det er IKKE muligt at sende penge til klubbens mobilepay,
for at dit barn kan få pengene udbetalt i klubben

