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Ledernyt

Forældremøde AFLYST - UDSAT
Vi er kede af at vi måtte udsætte vores forældremøde den 6. februar.
Aflysningen skyldtes noget sygdom, som gjorde at vi kom bagud med
planlægning og manglede tid til at forberede mødet godt nok. Vi vender
tilbage med ny dato hurtigst muligt.
Fremmøde.
Der har været et rigtig godt fremmøde om dagen henover vinteren og nu
stiger fremmødet også markant om aftenen. Der er dog enkelte børn og
grupper vi ikke ser så hyppigt og her vil jeg gerne opfordre til at
forældre lige ringer og giver os lidt indspark om, hvad det skyldes og
hvis de har nogle bud om hvad der skal til. Vi spørger selvfølgelig ind til
de unge, men ind imellem fornemmer forældre også noget som ingen
andre kan se.
Dagklub Koloni
Tilmeldingen til årets sommerkoloni buldrer derudaf og det er smadder
skønt.
Der er mange tilmeldinger fra 4. 5. 6. 7. og sågar 8. klasse, så det tegner
rigtig godt. Sommerkoloni med Klub Inn er en gave til jeres barn og årets
helt klare højdepunkt for medarbejderne.
Vi opfordrer til at forældrene taler sammen og får aftalt med gode
venner om at deltage sammen, selvom vi på vores kolonier oplever at der
opstår nye konstellationer på kryds og tværs af aldersgrupper.
Vinterferie
Se vedlagte program, hvor der som noget nyt i år er indlagt en
overnatning for FK´erne. Den er lagt her i ferien, fordi vi er kommet lidt
i bekneb for ledige fredage i løbet af foråret, pga. andre
klubarrangementer, målfester osv.
Klubrådsmøde
Vi har for nylig nedsat et klubråd som skal være med til skabe
aktiviteter og samværsrammer i klubben. Klubrådet består af 11 unge ml.
12 og 15 og vi holdt vores første møde i sidste uge.
Og lad det være sagt med det samme. Jeg var helt høj da jeg kørte hjem
om aftenen.!!!
Det var et indledende møde, hvor vi skulle snakke os lidt ind på hinanden
og snakke forventninger og hvad vi synes vi kunne bruge et klubråd til.
Både børn og voksne. Og jeg er meget imponeret over hvor meget

rådsmedlemmerne kunne se på helheden og udover egne interesser. Det
lover rigtig godt for Klub Inn og demokratiet i Hedehusene og omegn.
Man skelner ofte mellem afstemningsdemokrati og samtaledemokrati.
Der skal ikke herske noget tvivl om at jeg sværger til det sidste selvom
det sommetider kræver lidt mere af alle parter, men her har vi en
gruppe der vil gøre noget for fællesskabet og lytte til hvad andre synes
samtidig med at de har egne ønsker.
Tak til Jakob, Casper, Emma B, Freya, Emma , Marie Christine, Carlos,
Sigurd Valdemar og Toke
Vi har i mange år holdt jævnlige medlemsmøder der både har indeholdt
information og gode debatter, men man kommer noget mere i dybden med
emnerne i et klubråd, hvor man ikke er så mange. Og som vi siger i Klub
Inn: ”En 12 årig er ekspert i at være 12 år og en 16 årig ekspert i at
være 16 år og vi lytter gerne til eksperter”
Mvh
Jan

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

Nye børn

ALLE
Torsdag den 28.2. får vi besøg af de kommende 3. klasses børn,
der starter rigtigt i klub den 1.4.
De nye børn kommer på besøg 1 gang om ugen fra uge ni for at lære
klubben lidt at kende.
Tag rigtig godt imod dem
– HUSK at du har selv engang været ny.

Sidste
tilmelding til
Mini Play
Back

………….er torsdag den 7.2. – tag fat i Mia, hvis du vil være med.
Dansekonkurrencen blandt Høje-Taastrups Fritids- og
Ungdomsklubber afholdes i City2 Torsdag den 7.3.

Vinterferie i
uge 8

Se vedhæftede program over, hvad der sker i klubben i vores
ferie.
Klubben har åbent:

Mandag 10.00 – 18.00
Tirsdag 10.00 – 21.30
Onsdag 10.00 – 21.30
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 17.00
FK

FK tøseri –
hver tirsdag

5.2. – Filmdag med popcorn
12.2. – Bounce - pris 100 kr. – vi tager nogle sandwich med –
HUSK selv vandflaske – tilmeld dig senest den 4.2.
26.2. – Vi planlægger marts og april

FK mandig
mandag – nu
på fredag

…………..Det kolde gys – Find dit bedste badetøj frem, og kom ned og
så en skøn, frisk, kølig dukkert nu på fredag i vores pool på
græsplænen.

Tag gerne din far eller mor med,
hvis de TØR !!!!!

Hilsen den mexicanske livredder Pedro

Målfest i
Flønghallen

5.-9. klasse
Fredag den 1.3. er der målfest i Fløng.
Målfesten er et initiativ fra et par forældre, i samarbejde med
Fløng-Hedehusene Fodbold, som går ud på at skabe en alkoholfri
festkultur i lokalområdet under trygge rammer.
Målfesten drives udelukkende af frivillige og uden kommunale
tilskud. Forældrene og ungdomsklubbernes personale er vagter og
sørger for, at de unge mennesker har en fantastisk aften.
Pris 50 kr. – betales ved indgangen.

FK/JK

Dagklubkoloni
Uge 32 – Mandag den 5.8. - fredag den 9.8.2019

Vi har fået fat i en helt fantastisk koloni.........igen igen.
I år går turen til Møllegaarden, Voerså, Sæby – nær Skagens
gren, som vi naturligvis også skal besøge.

Vi tager afsted mandag morgen, og er hjemme igen fredag sidst på
eftermiddagen. Tidspunkterne er ikke faste endnu, men de kommer
når vi kommer tættere på.
Prisen er 650 kr., og der betales 200 kr. i depositum ved
tilmelding.

Sidste tilmelding fredag den 3.5.2019

Der er 70 pladser, og det er "først til mølle" princippet som altid.
Skynd dig at tilmelde dig i cafeen – det bliver en FEEEEEED
uge.

JK

Medlemsmøde

Tirsdag den 5.2. holder vi JK medlemsmøde –
Det er kl. 15.15 i JK rummet

CTnoo

Crazy Torsdag nu om Onsdagen – opstart
onsdag den 6. februar kl. 16.
Og det fortsætter hver onsdag frem til april – weehhuuuuu

Fællesspisning

6.-7. KLASSER
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 vm.

Torsdag i
aftenklub

-

AFTENKLUB
Vi holder en pause med mindfulness.

og vil i stedet bage eller lave nogle snacks, og på den måde
hygge.
Så hver torsdag er der hygge snacks eller lignende med Mia.
UK skiferie

Alle pladser er besat på vores tur til Isaberg. Vi tager afsted
fredag den 15.2. og er hjemme igen mandag den 18.2.
Det bliver Ski´godt – og vi GLÆÆÆÆDER os vildt.
Mia og Magnus

UK ski-møde

Ski infomøde for ungerne
ONSDAG den 6. februar, kl. 17-17.30.

UK ski-mad

Vi laver mad til skituren mandag den 11. februar.
Dem der skal med til skituren,
må meget gerne komme og hjælpe.

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 filmprogram
FEBRUAR

VI VISER FILM HVER ONSDAG.
Husk at vi starter kl. 18:30, hvis ikke andet er annonceret.

6 Februar ”300” 7. Klasse og opad.
-300 er den drabelige genfortælling af Slaget ved Thermopylæ,
hvor Kong Leonidas og hans 300 tapre spartanere sloges mod den
persiske Kong Xerxes og hans enorme hær. Spartanerne stod
overfor en umulig opgave, de vidste de ikke kunne vinde, der var
ingen mulighed for tilbagetog eller kapitulation, kun død og ære.
De formåede at spærre den eneste vej, som den enorme persiske
hær kunne passere gennem. Og deres tapperhed og ofring overfor
de uoverkommelige odds inspirerede alle grækere til at danne
fælles front mod deres persiske fjende, og slog dermed et slag for
demokrati. Spartanerne faldt til sidste mand, men tog mere end
60.000 af deres fjender med i døden.
-En utrolig flot filmoplevelse.

13 Februar ”Surveillance” 8. Klasse og opad.
-Så bliver det tid til at se en super intens og spændende thriller.
På en øde landevej i Santa Fe har mordere, klædt i overalls,
handsker og groteske latexmasker, slagtet en gruppe mennesker.
Nu sidder tre overlevende på en nærliggende politistation for at
aflægge vidnes rapport. En er politimand, den anden er en ung fyr
og den tredje er en otteårig pige, hvis familie blev ofre for
gerningsmændene.
Deres historier er usammenhængende og alle syntes at have en
personlig grund til at fortie vigtige informationer.
-En super Twistet Chokthriller af Jennifer og David Lynch.

27 Februar ”The Thin Red Line” 7. Klasse og opad.
- ”The Thin Red Line” er et stjernespækket drama om slaget om
Guadalcanal - en vigtig amerikansk stillehavsbase som japanerne
besatte i 1942. Filmen følger soldaternes følelsesliv, mens krigen
langsomt og sikkert tægrer dem op indefra.
-Det lyriske krigsdrama er baseret på James Jones' biografiske
roman og var den første film af instruktøren Terrence Malick i 20
år. ”The Thin Red Line” blev nomineret til syv Oscar - heriblandt
Bedste film og Bedste instruktør.
-En uhyggelig realistisk beskrivelse af det amerikanske militær, i
et moralsk kaos under slaget ved Guadalcanal under
2.Verdenskrig.

DENNE FILM STARTER KL. 18:00
DA DEN NÆSTEN VARE 3 TIMER!!!!

Glemmetøj

Kære børn og forældre

MobilePay

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.
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.

