
 

Til forældre og børn indmeldt i fritidsklubben 

 

I dette brev og program, som dækker perioden frem til juleferien, 

kan du bl.a. læse om: 

 

 Program for intro periode (10/8 – 4/9) for 4 klasser. 

 

 Hold, ture og arrangementer (august – december) 

 

 Lalandia (weekendtur i november) 
 

 Specielt juleprogram i december. 
 

 Kontaktperson ordning for de nye 4 klasser. 
 

 Tilladelser, kontrolleret pasning, aftaler på Tabulex - 

VIGTIGT! 

 Tilmelding og betaling – Tabulex og mobilepay 

 

 Voksen følger børnene fra skole til fritidsklub i august måned 

for at skabe tryghed. 

 

 Betaling for mad og materialer/ kortbetalings system 

 

 Udbud og efterspørgsel i forhold til ture og hold. 

 

        



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Tilladelser, kontrolleret pasning, aftaler på Tabulex – mest 

for nye børn og forældre 

Tilladelser og aftaler om kontrolleret pasning/tilvalg af dette 

krydses af på Tabulex, som er et digitalt system, der nås via 

internettet. Det er VIGTIGT, at forældre logger ind på Tabulex og 

tager stilling til tilladelser, aftaler mm. Eksempelvis må vi ikke tage 

barnet med på tur, hvis ikke vi har forældres tilladelse. 

 

Log ind på Tabulex – kort intro:  

• Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk 

• Log på med NemID. 

• Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. 

Du kan efterfølgende logge på med Tabulex Login 

 

Er du i tvivl om Tabulex er der en udførlig guide på 

www.oliemollen.dk under ”Indmeldelse og Tabulex” i venstre menu.  

 

Tilladelsen ”For 4. kl.: Skal have kontrolleret pasning” betyder 

følgende:  

- Forældre forpligter sig til at give personale besked hver 

gang barnet er fraværende og 

- Fritidsklubben forpligter sig til at ringe til forældre, hvis 

barnet ikke møder op i fritidsklubben senest 30 min 

efter sidste skoletime. 

 

Ønsker du at barnet selv må komme og gå skal du ikke sætte 

flueben i denne tilladelse! 

 

 

http://www.oliemollen.dk/


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

Voksen følger børnene fra skole til fritidsklub for at skabe 

tryghed 

En voksen vil afhente 4. klasser til og med fredag d. 14 august, når 

de slipper fra skole og følge dem på vejen ned i fritidsklubben. 

Dette gælder Skælskør og Eggeslevmagle skole. Der er tale om en 

helt frivillig ordning, og barnet er ikke tvunget til at følges med en 

voksen. 

Vi afhenter børnene samlet på følgende tidspunkter fra 10. august 

til og med 14. august: 

Skælskør skole:          

Alle dage kl. 14.00 ved bommen/ de store sten  

Eggeslevmagle skole:  

Ved mellemtrinnets bygning: 

Mandag kl. 14.00 og 15.30    

Tirsdag kl. 14.00 og 14.45 

Onsdag kl. 14.45 

Torsdag kl. 14.45 og 15.30 

Fredag kl. 14.45  

Åbningstider efter sommerferien 

Mandag – torsdag: kl. 14.00 – 18.00, Fredag: kl. 14.00 – 17.00 

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os!  

Tlf.: 58161515. Mail: hebro3@slagelse.dk, thcla@slagelse.dk    

 

 

 

 

 
 

mailto:hebro3@slagelse.dk
mailto:thcla@slagelse.dk


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

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 på nr.: 87803 med angivelse af 

barnets fulde navn og hvilken tur, der betales for. Benyt så vidt 

som overhovedet 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 betale kontant i klubben.  

Personalet vil efterfølgende tilmelde barnet på Tabulex, og du/ 

barnet vil få en kvittering med tilbage på betalingen. 

 

 

Har I spørgsmål om noget, er I meget velkomne til at kontakte os!  

 

 

 

 

 

 

http://www.klubweb.dk/


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Intro for nye medlemmer (10/8 – 4/9) 

 

Vi vil i hele august samt starten af september måned arbejde på at 

vores nye medlemmer får en så god start som muligt. Vi har derfor 

planlagt et intro forløb hvor alle nye børn får mulighed for at møde 

og lære hver enkelt medarbejder at kende. 

Ideen er at børnene får udleveret en liste over forskellige 

aktiviteter. Til hver aktivitet er der tilknyttet en bestemt 

medarbejder. I introperioden er det så meningen at børnene 

deltager en gang i alle aktiviteter på listen, og derved får mødt og 

hilst på alle medarbejdere. 

Når barnet har deltaget i alle aktiviteter på listen, vil barnet få 

udleveret en gratis Oliemøllen t - shirt. 

Introperioden afsluttes med introfest fredag d. 4/9 . 

Aktiviteter med den enkelte voksne: Ayse (lave ballondyr eller 

vindues maling), Bjarne (rollespil og besøge træværkstedet – bruge 

hammer og sav), Britt (lave arm bånd eller nøglering), Durmis 

(prøve at spille et instrument i musik rummet ), Henrik (et spil 

billard), Omer (deltage i en aktivitet på multibanen), Thomas 

(deltage i stikbold i hallen, eller spille airhockey mod Thomas). 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Sagnlandet Lejre 

 

        

Lørdag d. 29. august 
 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben.  

Hjemkomst: ca. kl. 18.00 i klubben. 

Vi kører i bus til og fra Sagnlandet Lejre 

Husk: madpakke, tøj tilpasset vejret og evt. lommepenge. 

 

Pris: kr. 50 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 
 

Tilmelding og betaling senest d. 24. august helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du betale kontant i klubben. 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Introfest  
Fredag d. 4 september 

 

 
 

For alle nye 4 klasser, samt forældre og søskende. 

Vi inviterer til introfest for alle nye medlemmer. 

Der vil blive dystet i forskellige sjove konkurrencer. 

Der vil blive budt på noget at spise. 

Man vil få mulighed for at lære sin kontaktperson bedre at kende. 

Vi glæder os meget til at se jer . 

Tidspunkt: Fredag d. 4/9 kl. 18.00 – 20.00 i Oliemøllen. 

Tilmelding: På tabulex. Senest d. 31/8. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Svømmehalsture 

- vil du med i svømmehallen? 

Vi tager afsted på følgende dage: 

Mandag d. 31. august 

Mandag d. 14. september 

Mandag d. 28. september 

Torsdag d. 29. oktober 

Torsdag d. 12 november 

Torsdag d. 26 november 

 

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 bus til og fra Slagelse Svømmehal.  

Husk: Badetøj og håndklæde! 

 

Pris: kr. 25 (inklusiv bustransport og indgang) pr. tur, som betales ved tilmelding. 

Tilmelding og betaling via mobilepay (vi sætter barnet på listen når vi 

har registreret betalingen), eller kontant i Oliemøllen. Betaling senest 

dagen før den pågældende tur, men gerne før.  

Der er plads til 8 børn pr. tur, og der skal være min. 5 tilmeldte for at turen 

bliver gennemført. 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

Sommerland Sjælland  
- lørdag d. 12. september 

 

 

 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben.  

Hjemkomst: ca. kl. 18.00 i klubben. 

Vi kører i bus til og fra Sommerland Sjælland.  

Husk: madpakke, tøj tilpasset vejret og evt. lommepenge. 

Pris: kr. 200 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 

 

Tilmelding og betaling senest d. 7. september helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du betale kontant i klubben. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

Kom med til Oliemøllens LAN Party, hvor du får mulighed for at spille computer til 

langt ud på natten. Det kunne være spil som CS GO, Fortnite og Overwatch, men vi 

har også mange andre spil I kan prøve. 

Der vil være mini turneringer og forskellige konkurrencer undervejs. 

 

Det er muligt enten at låne en af klubbens computere eller  

tage sin egen computer med.  

Dato: Fredag d. 18/9 kl. 17.00 – lørdag d. 19/9 kl. 9.00 

 

OBS: Vi vil sørge for lidt let aftensmad, 1 sodavand og snacks, men det er også 

tilladt selv at medbringe drikkelse og slik. 

 

Husk: Sovepose, liggeunderlag, pude, tandbørste og tandpasta. 

Pris: Gratis 

Deltagerantal: max 30 deltagere. 

Tilmelding: Senest d. 14. september via Tabulex 

 

 

LAN party 

 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Knuthenborg Safaripark 

- Lørdag d. 26. september 

 

 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben.  

 

Hjemkomst: ca. kl. 18.00 i klubben. 

 

Vi kører i bus til og fra Knuthenborg.  

 

Husk: madpakke, tøj tilpasset vejret og evt. lommepenge. 

 

Pris: kr. 200 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 
 

Tilmelding og betaling senest d. 21. september helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du betale kontant i klubben. 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Legejunglen 

Onsdag d. 14. oktober 

 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben. 

Hjemkomst: ca. kl. 16.00 i klubben. 

Vi kører i bus til og fra Legejunglen i Slagelse.  

 

Husk: madpakke og tøj til at bevæge sig i, og evt. lidt lommepenge. 

 

Pris: kr. 60 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 
 

Tilmelding og betaling senest d. 1. oktober helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du betale kontant i klubben. 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Klub overnatning 

 

Fredag d. 23/10 – lørdag d. 24/10 

Så er det tid til at overnatte i klubben. Vi starter op fredag kl. 17.00 med 

fælles madlavning. 

Derefter vil der være mulighed for forskellige aktiviteter og hygge, bl.a: 

Stor fælles dødbold turnering, VR og computergaming, film + popcorn, og 

meget andet. 

Kl. 23.00 slukkes lysene. 

Kl. 8.00 lørdag morgen er der morgenmad og ”festen” slutter kl. 9.00, hvor 

alle børn bedes hentet. 

Husk: Sovepose, liggeunderlag, pude, tandbørste og tandpasta. 

Starttidspunkt: fredag kl. 17.00 

Sluttidspunkt: lørdag kl. 9.00 

Tilmelding på Tabulex, det er gratis at deltage. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Halloweenfest 
Fredag d. 31. oktober kl. 18.00 – 20.00 

 

 

Igen i år er der mulighed for at blive skræmt i Oliemøllen. Der vil være en 

uhyggelig ”skræmmebane”, uhyggelig musik, uhyggelige film, klamme 

smagsprøver i cafeen og meget andet klamt. 

Husk en uhyggelig og god udklædning. Der er flotte præmier til mest 

skræmmende udklædte pige og dreng. 

Husk at spise aftensmad hjemmefra. Der kan købes slik og sodavand i cafeen. 

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Weekendtur til Lalandia 

d. 13. – 15. november 

 
Mødetidspunkt: Fredag kl. 16.00 i klubben.  

Hjemkomst: Søndag ca. kl. 16.00 til klubben 

Vi kører i bus til og fra Lalandia, Rødby 

HUSK:                                                                                                                    

Madpakke til fredag aften. 

Badetøj og badehåndklæde,  

Varmt tøj til evt. benyttelse af skøjtehallen. 

Tøj til 3 dage, pudebetræk, dynebetræk, lagen, toiletsager og evt. lommepenge. 

Pris: kr. 500 kr. (inklusiv bustransport, indgang til Aguadome fre-søn, ophold i hytte fre-søn, 

og alle måltider under opholdet).  

Der er forskellige forlystelser udenfor Aquadome, som koster penge at benytte, og det er 

forældres egen afgørelse om barnet skal have lommepenge med til disse. Klubbens voksne har 

en ”bank”, som kan holde pengene.  

Nærmere info om aktiviteter kan ses på www.lalandia.dk.  

Tilmelding og betaling fra mandag d. 10 august helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du betale kontant i klubben. 

Der er 35 pladser. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.  

 

http://www.lalandia.dk/


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Jule Shopping 
Tirsdag d. 1. december/ torsdag d. 10. december 

 

Mangler du lige de sidste julegaver? 

Så meld dig til denne jule indkøbstur tur til Slagelse. 

Vi vil besøge Tiger og Søstrene Grene samt butikkerne i Vestsjællands centret. 

Mødetidspunkt: Kl. 15.45 i klubben. 

Hjemkomst: ca. kl. 18.30 i klubben. 

Tilmelding foretages på Tabulex, og turen er gratis. 

Der er 8 pladser på hver tur. 

NB: Man kan kun tilmeldes en af turene. 

 

 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Tivolitur 
Lørdag d. 5. december 

 

 

Mødetidspunkt: Kl. 10.00 i klubben 

Hjemkomst: Ca. kl. 19.00 i klubben. 

Vi kører med bus og tog til og fra tivoli. 

Husk: Madpakke eller penge til mad, tøj tilpasset vejret og lommepenge. 

Pris: 250 kr. (inklusiv bus, tog, entre og turpas) 

 

 

Tilmelding og betaling senest d. 1. december helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du betale kontant i klubben. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Julehygge 
Onsdag d. 16. december kl. 16.00 – 18.00. 

 

 

Kom og deltag i vores julehygge. 

Der vil være julemusik, børne gløgg og æbleskiver. 

Der vil være konkurrencer i risengrøds spisning, bide til 

bolle og julebanko med præmie til vinderne.  

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke 

nødvendig. 

 

 

 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

  

 

 

Dungeons & 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 få personer. 

Disse helte skal sammen kæmpe imod ondskaben i historien. Derfor er det også 

utrolig vigtigt at alle møder op hver gang.  
 

Tidspunkt: Mandage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Bjarne 

 

 

  

Dungeons & Dragons 

 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 

                     
 
 
 
 
 
Syhold 

Nu starter vi op med at tilbyde et syhold i fritidsklubben. Holdet er for dig, som har 

syet lidt i skolen eller til dig som har aldrig syet. Her vil du lære de basale tekninkker 

for at kunne sy. Vi kommer til at snakke om værktøjer, maskiner og materialer som 

du vil få kendskab til. Jeg hjælper dig i gang med at sy og hjælper dig også gerne 

videre med dit første projekt 

 

Der er kun plads til 5 børn.  
 
Tidspunkt: Mandage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Ayse 
 
 

Sy hold 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5prWw-7ZAhXFJJoKHSUEC7wQjRwIBg&url=https://www.pacificguitarsales.com/products/takamine-cp7mo-tt-om-thermal-top&psig=AOvVaw25lBdRudv3h2l_nI8PIgrX&ust=1521210179415796


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hvad skal vi lege?:  

Kender du lege som kluddermor, bankebøf eller frugtsalat? På dette hold skal vi lege 

og have det sjovt.  Der vil være lege fra ”gamle dage” og lege som I allerede 

kender. Der kan være 10 med på dette hold.  

 

 

 

 

 

Tidspunkt: Tirsdage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Britt 

 

 

 

 

 

Hvad skal vi lege? 
 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 
 

 
 
Rollespil: 
Dette er et hold for dig som interesserer dig for sværd, trolddom, drager, orker, elvere 

og andet helt fantastisk. På holdet skal vi arbejde med drama, udklædning, våben, 

sminke og udstyr. 
 

I kan lave jeres helt egen rolle og stige i level og få flere og flere kræfter.Du kan 

spille menneske, elver, hobbit, dværg, ork, goblin og sortelver og vælge mellem 

følgende roller der hver har sine egne evner: barde, kriger, troldmand, helbreder, tyv, 

ninja, tempelridder og pirat.   

 

 
 
 
 
Tidspunkt: Tirsdage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Bjarne 

 

 

Rollespil  



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 
Esport: 

Vi vil starte ud med CS GO som er et godt fundament for alle der spiller FPS spil 

som f.eks. CS GO, Fortnite, Overwatch m.fl. Principperne om aim, movement, 

kommunikation og samarbejde er grundlæggende i alle disse spil. 
Holdet her er for dig der gerne vil dyrke Esport. Træningen er en blanding af øvelser, 

gentagelser og leg. Det er vigtigt det både er sjovt og seriøst. Det er ikke kun hygge 

gaming. Det handler i høj grad om samarbejde og kommunikation og ikke om hvem 

der er bedst til at skyde i hovedet. 
De første gange vil vi bruge at lære mere om jeres evner og ønsker og på den måde få 

sammensat de bedst mulige hold. Med holdene på plads vil vi så tage fat på selve 

træningen. Derfor kan der i starten godt opstå pauser og ventetid.  

 

HUSK: Det er vigtigt med sin egen steam konto.(Den er gratis at oprette)  

Spillet CS GO er også gratis at hente til sin egen PC. Hvis man vil benytte sociale 

funktioner forudsætter det dog et køb på mindst 4.49 $ USD.   Voksne: Bjarne 

 

 

 
Tidspunkt: Onsdage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Bjarne 

 

 

E - Sport 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 

 

 

Kokkeskole 

Du har måske set MasterCheF junior og tænkt:” Det kan jeg da også!” eller måske 

kan du bare godt lide at lave mad. 

Dette hold handler ikke om at konkurrere, men om at prøve noget nyt.  

Vi skal prøve mad fra forskellige lande og du kan være med til at bestemme. Det 

kunne være amerikanske burgere, italiensk pasta eller tyrkisk kebab. 

Der er plads til max 6 børn 

 

Tidspunkt: Onsdage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Ayse 

 

 

 

Kokkeskole 

 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 
  
 
 
 
Musikhold. 

Har du et skjult musik talent? Har du lyst til at have det sjovt med os andre? Så kan 

det være dig vi lige mangler! 

Vil du gerne synge eller spille på et instrument? Vil du gerne blive bedre på et 

instrument du allerede spiller på? Der er også mulighed for indspilning/ produktion af 

egen sang, eller indspilning af cover. 

Uanset hvad så er musik holdet noget for dig! 

 

 

 
 
 
 
Tidspunkt: Torsdage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Durmis 

 

 
 

Musik 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tegne-hold: 

kan du godt lide at tegne? Så skal du melde dig til tegne-holdet. Vi tager klubbens 

bus og kører forskellige steder hen i vores by og tegner det vi ser. Vi skal afprøve 

forskellige tegnematerialer og tegne-stile af. Tegningerne vil blive udstillet i 

Klubben. Der kan være 8 med på dette hold.   

 
 

 

Tidspunkt: Torsdage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 37 – 48  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 28/8 på Tabulex 
 
Voksne: Britt 

 

 

 

 

 

 

Tegnehold 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 

I hele december vil vi i Oliemøllen gøre hvad vi kan for at få børn 

og voksne i Julestemning. 

Der vil være mulighed for at lave julegaver i både træværkstedet 

og kreativt værksted. Værkstederne vil være åbne hver dag uden 

tilmelding. 

Der vil være juletræ og julepynt, og julemusik i højtalerne. 

Derudover vil der være: 

Juleshopping ture d. 1/12 og 10/12. 

Tivoli tur d. 5/12 

Julehygge i Oliemøllen d. 16/12. 

 

 

 

 

December i Oliemøllen 

 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

Kontaktperson ordning for 4 klasser. 

Efter sommerferien vil alle nye 4 klasser få tildelt en kontaktperson blandt 

Oliemøllens personale. Kontakt personen vil inden for de første 3 måneder 

indkalde jer forældre til et kort møde hvor vi snakker om hvordan opstarten er 

gået. Vi gør dette for at barnet skal få de bedst mulige betingelser for at blive 

glad for gå i Oliemøllen. 

           Betaling for mad og materialer/ kortbetalings system. 

Oliemøllens økonomi er som udgangspunkt baseret på at der en form for 

egenbetaling på mad og materialer.  

For at gøre det så nemt som muligt for både børn, forældre og klub, har vi 

indført et brugervenligt kortbetalings system. 

Prisen for mad vil være mellem 5 og 10 kr. pr måltid.  

Materialer til kreativ og træværksted vil være ca. 50% af den indkøbspris vi 

betaler. 

Udbud og efterspørgsel på ture. 

I løbet af næste skole år har vi planlagt 11 endagsture og 2 kolonier. 

Nogle af endagsturene er baseret på at vi kører i vores egen 9 personers bus. 

Da dette giver en naturlig begrænsning på 8 børn og en voksen kan disse ture 

nogle gange blive udsolgt inden alle der er interesserede har meldt sig. For 

ikke at skuffe nogen opfordrer vi forældre til børn der evt. ikke nåede at få 

plads på turen til at skrive en mail til: thcla@slagelse.dk. Vi vil så lave en 

venteliste der resulterer i en yderligere tur hvis mindst 6 børn melder sig. 

På vores kolonier har vi et max antal på hhv. 35 børn til Lalandia (13 – 15 

november 2020), og 40 børn til Vilde Vulkaner (30 juni – 2 juli 2021). 

 

Vigtig information 

 

 

 

mailto:thcla@slagelse.dk

