
 
 

 

Nyhedsbrev januar – påske 2020 

 

Dette er vores digitale nyhedsbrev som kommer ud hvert kvartal. Her får du et hurtigt overblik over Oliemøllens 

aktiviteter frem til påskeferien. På næste side er der generelt nyt fra oliemøllen og forældrerådet. 
Nedenfor er et overblik over vores kommende ugentlige hold og åbne værksteder. 

Nærmere information og tilmelding til hold og gratis arrangementer sker på Tabulex (www.klubweb.dk): 

Uge 3 - 14 - Hold og værksteder er fra kl. 15.45 – 17.30  
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dungeons and 
Dragons (4. kl) 

Salon holdet Drama Kreativ Brætspilshygge 

Esport  Esport Rollespil  

 

Nedenfor er et overblik over vores arrangementer og ture 

Tilmelding og betaling til ture med betaling sker via MobilePay på 87803 eller kontant i klubben. 

Arrangementer og ture 
Dato Aktivitet Information  Pris 

18/1  

 

Fisketorvet – Biograftur (100 kr) eller Shoppetur (50 kr) 
kl. 11.00 – 19.00 

100/50 kr 

Se info 
>>> 

ÅBENT HUS Åbent hus for alle kl. 18.00 – 21.00 (Læs på side 2) 
Søndage: d. 26/1, 9/2, 23/2, 8/3, 22/3 og 5/4   

Gratis 

Se info 
>>>  

Svømmehalsture d. 23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 19/3 og 2/4  
kl. 15.30 – 18.00 

25 kr 

24/1- 
25/1  

Store overnatning 4. kl. – 7. kl. 
kl. 17.00 – 9.00 

Gratis 

1/2 
14/3  

Xjump 
kl. 10.00 – 15.00, Husk ansvarsfraskrivelse på Tabulex (klubweb.dk) 

150 

3/2 

 

Fejring af klubbens fødselsdag og biograftur 
kl. 15.45 – 18.00 

Gratis 

13/2 

 

Legejunglen 
kl. 10.00 – 16.00 

60 kr 

24/2 

 

Fastelavnsfest 
kl. 16.00 – 18.00 

Gratis 

27/3 – 
28/3  

LAN Party 
kl. 17.00 – 9.00 

Gratis 

1/7 – 
3/7  

Vilde Vulkaner 2020 (Tilmelding) 
D. 1/7 kl. 10.00 – 3/7 11.00 

500 kr 

  

! Læs info om kommende hold, arrangementer og ture på Tabulex (www.klubweb.dk) ! 

  

http://www.klubweb.dk/


 
 

 

Nyhedsbrev januar – påske 2020 

Nyt fra Oliemøllen – Ændring af aftenåbent (5. og 6. kl.) 
Hej alle forældre og medlemmer. 
 
Vi har i en periode haft åbnet op for at 5. og 6. klasses medlemmer også kunne komme i vores ungdomsklub. Det 
blev i sin tid besluttet for at få flere unge til at bruge tilbuddet i vores ungdomsklub. 
 
Udfordringen har dog været at ungdomsklubben som tilbud, er for 7. klasse og op, og ikke for de mindste 
medlemmer. Det valgte vi derfor at dispensere for. 
Vores ungdomsklub har over de sidste 6 måneder vokset sig større med endnu flere brugere. 
 
Det er til dels på grund af den opsøgende indsats vi har haft i samarbejde med SSP og den større synlighed det har 
affødt lokalt. 
 
Vores ungdomsklub brugere har i længere tid efterspurgt at få mere alderssvarende aktiviteter når vi har aftentilbud 
for dem. Det har gjort et stort indtryk på os, og vi er meget opmærksomme på at inddrage dem i klubben. 
Derfor har vi valgt at vi gradvis vender tilbage til den oprindelige plan med fritids og ungdomsklubben. 
 
4. 5. og 6. klasses tilbuddet er primært fra kl. 14-18 alle hverdage, med enkelte undtagelser. 
Det være sig diverse overnatninger (fre.–lør.), lan party`s, sodavandsdiskotek, halloweenfest og vores åbent hus 
aftener som der frem til påske bliver 6 stk. af.  
Vi har i forbindelse med vores gadeplans indsats valgt at afholde åbent hus hver anden søndag (lige uger), hvor alle 
klassetrin, både medlemmer og andre kan komme i klubben. 
 
Planen er at fra 1. februar 2020 vil 5. klasse ikke kunne komme i ungdomsklubben og fra 1. august vil både 5. og 6. 
klasse kun kunne bruge dagtilbud og særlige aftenåbninger. 
 
Vi håber at det ikke vil opleves som en alt for stor forringelse for de af jer der har brugt ungdomsklubben ind til nu, 
selv om i ikke var 7. klasses medlemmer endnu. 
 
Vi vil gøre de arrangementer hvor vi har aftenåben for 5. 6. klasserne mere tydelige ved reklame, både på tabulex, 
facebook og i klubben, så medlemmerne kan vælge nemmere til og fra. 
 


