
 

Til forældre og børn i fritidsklubben 

I dette brev, som dækker perioden frem til sommerferien, kan du læse om følgende: 

Nyt fra Oliemøllen:  

 Forældreråd 
 
 

Ture til: 

 Live event (4/5) 

 Bonbonland (11/5 og 15/6) 

 Laserstrike i Vemmelev (16/5 og 28/5) 

 Camp adventure + tårn (25/5) 

 Svømmehal (20/5 og 3/6) 
 
 

Hold/ aktiviteter med tilmelding: 

 Dungeons and dragons (mandage) 

 Computerspil hold (onsdag) 

 Rollespil (torsdag) 

 Nerf (fredag d. 10/5, 24/5 og 7/6) 

 Bolsje værksted (fredag d. 10/5, 24/5 og 7/6) 
 
 

Hold/aktiviteter uden tilmelding: 

 Volleyball (mandag d. 6/5, 13/5 og 27/5) 

 Cafe 567 

 Træværksted (tirsdage) 

 Kreativt værksted (onsdage + torsdage) 
 
 
 
 
 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

 

Tilmelding og betaling – Tabulex og Mobilepay 

  

 

Tilmelding UDEN betaling: Al tilmelding UDEN betaling foretager du selv på Tabulex 

via www.klubweb.dk med NEM-id. 

 

Tilmelding MED betaling: Betaling, der samtidig fungerer som tilmelding, foretages 

via Mobilepay nr: 87803 med angivelse af barnets fulde navn og hvilken tur, der 

betales for. Benyt så vidt det er muligt Mobilepay, da det er det nemmeste for os at 

administrere.  

Personalet vil efterfølgende tilmelde barnet på Tabulex. 

  

Har du ikke Mobilepay kan du/barnet aflevere betalings og tilmeldingsseddel 

sammen med kontanter ved det runde bord i klubben. 

Personalet vil efterfølgende tilmelde barnet på Tabulex. 

 

 

Har I spørgsmål om noget er I meget velkomne til at kontakte os på: 58161315    

 

 

 

 

 

  

http://www.klubweb.dk/


 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Nyt fra Oliemøllen 

 

Oliemøllen har fået et forældreråd. 

Onsdag d. 13 marts fik Oliemøllen stiftet sit første forældreråd i klubbens historie. 

Forældrerådet skal ses som en sparringspartner til Oliemøllens personale ift. at gøre 

Oliemøllen til et endnu bedre sted at være for jeres børn. 

Forældrerådets opgaver kunne bl.a. være at komme med generel feedback til 

Oliemøllen. De kunne være medunderskrivere på vores politikker indenfor fx medie, 

kost og mobning. De kunne være medhjælpere ved større arrangementer.  

De kunne være klubbens støtte udadtil i forhold til eventuelt fremtidige 

udfordringer. 

De ville kunne kontaktes af jer forældre, og være jeres stemme i forhold til 

Oliemøllen.  

Der er pt. 4 forældre i rådet, men der er plads til flere. Hvis du skulle være 

interesseret i at være en del af dette råd må du meget gerne kontakte personalet. 

Fra Oliemøllens side ser vi frem til et frugtbart og konstruktivt samarbejde. 

Forældrerådet består pt af følgende: 

Anne Petersen (Lærke 6. kl.) 

Mette Hansen (Ronja 4. kl.) 

Uffe Jaenicke (Liva 4. kl.) 

Jan Pedersen (Marcus 4. kl.) 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

 
Lørdag d. 4/5 vi kører kl. 8.30 fra klubben og er hjemme ca. kl 23.30.  
Vi giver mad i løbet af dagen. 
 
LiveEvent 2019 er et STORT Live rollespil på tværs af sfo'er og fritidsklubber i 
Danmark. DSI Skovgården - Karlsskovvej 35 - 5500 Middelfart. 
 
Tilmelding på Tabulex, men HUSK betaling med det samme: 
Betaling – 150 kr. direkte til Galten Junior- og ungdomsklub på MobilePay: 90310 
med teksten: "LiveEvent 2019 - Oliemøllen - <Deltager navn>". 
 
Årets spil hedder Kejserindens maske og bygger videre på historien fra sidste år. 
Nærmere information følger til de tilmeldte.  
 
Vi tager igen af sted som "Vikingerne fra Ulvsborg" og herunder er det muligt at 
vælge race og klasse som man har lyst til inden for reglerne. 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 11 maj og lørdag d. 15 juni, kan du komme med Oliemøllen i Bonbonland. 
 
Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben 
 
Hjemkomst: ca. kl. 16.00 i klubben 
 
Husk: Tøj du kan bevæge dig i, madpakke og evt. lidt lommepenge.  

Pris: kr. 100 (inklusiv transport og indgang) 
Deltagerantal: max 8 deltagere pr. tur (vi kører i klubbens bus) 
 
Tilmelding og betaling: Senest d. 6/5 (tur 1) og d. 7/6 (tur 2) via Mobilepay 87803 
eller kontant med tilmeldingsseddel i klubben. Se i øvrigt vedlagte seddel om 
tilmelding og betaling. 

 

 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Laserstrike i Vemmelev 

 

 

Fritidsklubben i Vemmelev har inviteret os til et spil laserstrike. Efter dysten har 

Vemmelev budt os på aftensmad. Vi tager afsted ad to omgange.  

Dato: torsdag d. 16/5 og tirsdag d. 28/5. 

Mødetidspunkt: Kl. 16.00 i klubben. 

Hjemkomst: ca. kl. 19.00 i klubben. 

Husk: Tøj du kan bevæge dig i. 

Deltagerantal: max 8 pr. gang. 

Pris: Gratis 

Tilmelding: Senest dagen før på Tabulex 

 

  



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Camp Adventure + Tårn 

 

Banerne på Camp Adventure kan byde på både mental og fysisk udfordring. Lider du af 

højdeskræk, kan du starte på begynderbanen i 1,5 meters højde. Har du behov for hård fysisk 

udfordring, må du ikke gå glip af vores adventure- og sportsbaner, der kan give selv de hårdeste 

drenge og piger kamp til stregen. Vi har baner i alle sværhedsgrader derimellem, til alle typer af 

mod, fysik og temperament. Uanset om du ønsker at flytte grænser, få trænet hele kroppen eller 

bare have en sjov dag i den skønneste natur. 

Skovtårnets øverste platform når 135 meter over havets overflade, og er det højest tilgængelige 

punkt på Sjælland. Fra toppen kan man se mere end 25 km ud over den smukke Sydsjællandske 

natur. Kigger man nordpå, vil man i klart vejr kunne se Øresundsbroen, Turning Torso i Malmø og 

dele af den københavnske skyline herunder bl.a. Bella Sky og Ørsted Værket. 

Dato: Lørdag d. 25. maj 

Mødetidspunkt: kl. 9.30 i klubben. 

Hjemkomst : ca. kl. 18.00 til klubben. 

 

Husk: Tøj du kan bevæge dig i, madpakke og evt. lidt lommepenge. 

 

Pris: kr. 200 

 

Tilmelding og betaling: Senest d. 10. maj via Mobilepay eller kontant med tilmeldingsseddel i 

klubben. 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Svømmehalsture 

 

 
Vi tager afsted på følgende dage: 

Mandag d. 20 maj 

Mandag d. 3 juni  

Mødetidspunkt alle dage: Kl. 15.30 i klubben (hvis du har fri kl. 15.30 på 
Eggeslevmagle skole, kan du lave en aftale med Thomas om, at vi kører forbi skolen 
og henter dig). 
 
Hjemkomst alle dage: ca. kl. 18.00 i klubben 
Vi kører i klubbens minibus til og fra Slagelse svømmehal.  
 
Husk:Badetøj og håndklæde. 
 
Pris:25 kr. (inklusiv bustransport og indgang) pr. tur, som betales ved tilmelding. 
 
Tilmelding på mobilepay nr. 87803 med barnets navn og dato for tur – eller kontant 
ved aflevering af tilmeldingsseddel. 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Dungeons and Dragons 

 

 
Dungeons & Dragons er rollespil omkring et bord, med papir, blyant, mystiske 
terninger og en god fantasi. Her kan du både spille kriger, troldmand, tyv eller præst 
og et væld af forskellige racer som dværg, elver, halvork eller halvlang.  
  
Spillet foregår ved at spillederen beskriver historien, hvor spillerne er og hvad der 
umiddelbart sker, men det er op til jer som spillere at skabe handlingen derfra. 
Historien slutter ikke som andre spil. Den fortsætter fra gang til gang og på denne 
måde kan man udvikle den figur man har valgt at spille. Det er et spil for kun 4 
personer. Disse 4 helte skal sammen kæmpe imod ondskaben i historien. Derfor er 
det også utrolig vigtigt at alle møder op hver gang. Mangler 2 personer aflyses spillet 
den pågældende dag.  
  

Tidspunkt: Mandag kl. 15.45 – kl. 17.45 

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 26/4 på Tabulex  

 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Volleyball træning

 
Har du lyst til at få volleyball træning af en af Danmarks pt. bedste volleyball spillere. 

Rolf Meegdes, 26 år 

Spiller i Volleyligaen (Danmarks bedste række) 

Træner for mange forskellige ungdomshold i Volleyklubben Vestsjælland 

Tidligere træner for U17 landsholdet 

Tidspunkt: Mandag d. 6/5, 13/5 og 27/5 kl. 15.30 – 17.00 

Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding 

Sted: Oliemøllens hal 

  



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Cafe 567 

 

 

Café 567 er en café kun for de store (5., 6., og 7. klasse). 
Det er hver mandag fra kl. 15.00 - 17.30 i vores gamle lektiecafé bag hallen. Du kan 
selv være med til at bestemme hvad vi skal lave i caféen, her er nogle ideér: 

 Indretning af lokalet med møbler og plakater mm. 
 Fladskærm og PlayStation 4. 
 Filmhygge med popcorn. 
 Kagedag – Tag en hjemmebagt kage med og del med de andre. 
 Lav mad med dine venner. 
 Eksperimenter med DJ pult og det at være DJ. 
 Spil din egen musik på anlægget. 
 Spille kort og spil 

Man er også velkommen til bare at sidde og slappe af, lave lektier eller noget helt 
tredje. 
Tidspunkt: Mandage kl. 15.00 - 17.30 
Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding, man møder bare op.  
Voksne: Thomas 

 

  



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Åbent træværksted 

 
Det vil være muligt at fremstille produkter af primært træ og læder.  
Det kunne være bælte, pung, taske eller en hylde med dyremotiver.  
Desuden kan man her få ekstra tid til at fremstille udstyr til rollespil. 
Som udgangspunkt tager vi et projekt ad gangen. Når de fleste er færdige med dette 
begynder vi på næste projekt. 
 
Tidspunkt:Tirsdage kl. 15.00 - 17.30 
Bemærk: Lukket d. 11/6 pga. sfo besøg. 
Voksne: Bjarne 

 

 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Computerspil  
– Lær ”nye” spil 

 

 

På dette hold skal vi prøve nogle andre spil end dem I spiller til hverdag.  
Meningen er at vi skal gå i dybden med 1-2 spil pr. gang og lære noget om de 
forskellige genrer af spil. Nogle af spillene vil sikkert også drille teknisk undervejs, 
men jeg vil gøre mit bedste for at I lærer hvordan man løser sådanne udfordringer. 
Det handler også om at samarbejde bedre mod et fælles mål. 
 
Skriv en besked hvis du ønsker at komme på venteliste. 
Er der nogle udeblivelser på dagen, vil ventelisten blive brugt til at fylde tomme 
sæder op. 
 
Tidspunkt: Onsdage: 16:00 – 18:00 
Bemærk:  Lukket d. 24/4, 15/5 og 19/6 pga. sfo-besøg. 
OBS: Som deltager på dette hold kan man ikke spille computer tidligere denne dag. 
Voksne: Bjarne 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Åbent kreativt værksted 

 

 

Tidspunkt: onsdage og torsdage kl. 15.45 – 17.45 

Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding. 

Voksne: Ayse 

 

 

  



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Bolsje værksted 

 

 
Kunne du tænke dig at fremstille dine egne bolsjer? 
 
Ayses bolsjeværksted er din chance for at prøve at fremstille dine egne bolsjer i 
Oliemøllen. Det kræver ingen forkundskaber at kunne deltage, men det er vigtigt, at 
du er koncentreret og lytter efter den voksnes instruktioner, da bolsjemassen ellers 
bliver for kold og umulig at klippe i! 

Der kommer til at være 2 smage pr gang: 
Toffee og Blåbær eller Jordbær og Ananas 
 
Fredage d. 10/5, 24/5 og 7/6 kl. 15.30-17.00 

Obs: Man kan kun tilmelde sig en gang på bolsjeværkstedet, ellers bliver man slettet 
fra listen. 
 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

3 x Fredags-Nerf 

 

 

Vi vil fortsat spille ZombieStrike og udvikle på dette, men vi vil også spille spil som 

Capture the Flag, Gidseldrama, Bankrøveri og Stop bomben. Kampen foregår stadig i 

hold og med halv og helautomatiske nerf-guns (Legetøjsgeværer der skyder med 

skumgummi pile). Taktik og samarbejde er afgørende for at vinde spillet. 

 

OBS: Grunden til at der er max 12 deltagere er at vi ikke har våben til flere. Man er 

dog velkommen til at dukke op med sit eget våben og deltage. 

 

Tidspunkt: Fredag d. 10/5, 24/5 og 7/6 kl. 15.00 – 16.45 

Bemærk: Man behøver ikke komme fra start, man er velkommen senere end kl 15. 

Voksne: Bjarne 

 



 

NB: vi forbeholder os ret til at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

 

 

Tilmelding til arrangementer med betaling: 
Udfyld de gule områder – og aflever denne seddel + betaling (kontanter) til 

afkrydseren ved det runde bord i Oliemøllen.  
(hold og ture/arrangementer uden betaling foregår på Tabulex – www.klubweb.dk – med 

NEM-id) 
 

 
Barnets fulde navn: _________________________________________________ 

Dato Arrangement Sæt X Pris 

    

    
    

    

    
    

    
    

    

Samlet pris for arrangementer  

 
Forældreunderskrift: ____________________________________________ 

Udfyldes af Oliemøllen 
Modtaget af  Dato  

Ajourført af  Dato  

Evt. refundering  Dato  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- 
Kvittering til forældre 

Dato Arrangement  Pris 
    

    
    

    
    

Samlet pris    

 

http://www.klubweb.dk/

