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Fødselsdage i april – Stort tillykke allesammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01-04 Nicklas Ottevig Jørgensen 

01-04 Sebastian Zakarias 

02-04 Otto Park Stenfeldt 

02-04 Anton Møller Madsen 

02-04 Elisabeth Præstiin Schledermann 

05-04 Mie Volke Holde  

05-04 Thea Alstrup Mikkelsen 

06-04 Maja Merete Mønster Nielsen 

12-04 Mikkel Johannes Haspang Busk 

14-04 Frida Teresa Burcon Nielsen 

16-04 Marcus Thinglev Thomsen 

16-04 Julie Kindt Moustgaard 

17-04 Alex Skjoldnæs Pedersen 

17-04 Merle Krista Holm Larsen 

18-04 Noah Barnekov Sørensen 

19-04 Noah Asmus Dalgaard Palsbo 

21-04 Frida Kjær Güldner 

22-04 Selina Viyan Ewald Gür 

23-04 Lasse Mainz Lytje 

23-04 Emma Stokkebye Stenvang 

24-04 William Nikolaj Pihl 

28-04 Casper Trygve Oldenburg 

29-04 Josefina Llanza Hansen 

30-04 William Sophus Oversø 



5 – kamp i klubben 

Mandag d. 16. april laver vi en omgang 5-kamp i klubben, hvor du vil stifte 

bekendtskab med 5 discipliner som du ikke er vant til. I bliver delt ind på 

hold med 4, og skal konkurrere mod de andre hold.  

Vi vil ikke røbe de forskellige discipliner, men vil gerne fortælle at vi skal 

bruge løbesko og sumodragter ☺ 

Vi starter kl. 15:30 

og forventer at 

være færdige ca. 

kl. 18:00  

Det er gratis at 

deltage, men I skal 

melde jer på, så vi 

ved hvor mange 

hold vi bliver.   

 

Torsdag d. 5/4 tager vi til Brøndby og 

kører gokart. Vi cykler afsted kl. 15.30, 

og er hjemme igen ca. 18.30. Prisen er 

inklusiv 30 min. Gokart, hvor vi så stopper indenom og spiser  en 

kebab efter køreturen. Prisen for hele herligheden er 130 kr.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 12. april 2018 tager vi en tur til   

Eventyrfabrikken. 

Afgang kl. 15:30 hjemme igen kl. ca. 20:00 

Pris 75 kr. 

Prisen er inkl. indgang og mad  

(en eventyr menu med en juice.) 

 

Husk tilmelding inden mandag d. 9. april 2018 

Minimum 12 og max 40 personer.  
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Lammekølle m/ Tzatziki,  

ovn kartofler og sovs.  

Tirsdag den 10. April. Kl. 18:00 

Der er 50 spisebilletter.  

Først til mølle ellers inden 

 Mandag den 12. feb. Kl. 22:00 

 

Pris. Voksen 40 kr. Børn 20 kr. Under 2 år Gratis.  

Bestilling kan ske ved at ringe ( tlf. nr. 43454077) 

Også derefter mobile pay ( tlf. nr. 51628556) 

Tilmelding er først gældende ved betaling. 

 

 

 



STORAGERGÅRD 

 Mad  April 
 

1 Søndag  

2 Mandag 2. Påskedag – Klubben har lukket 

3 Tirsdag Overraskelse  

4 Onsdag Hakke bøf med kartofler og sovs  

5 Torsdag Kylling i cola m. ris 

6 Fredag Pølse med brød 

7 Lørdag  

8 Søndag  

9 Mandag Kylling burger  

10 Tirsdag Suppe med Ali brød  

11 Onsdag Pastasalat 

12 Torsdag Frikadeller med rugbrød  

13 Fredag Flæskestegs sandwich 
14 Lørdag  

15 Søndag  

16 Mandag Spaghetti carbonara   

17 Tirsdag Pizza  

18 Onsdag Boller i karry  

19 Torsdag Overraskelse  

20 Fredag Fransk hotdog  

21 Lørdag  

22 Søndag  

23 Mandag Kyllingelår med kartoffelbåde  

24 Tirsdag Toast  

25 Onsdag Burger med bøf 

26 Torsdag Overraskelse 

27 Fredag Stor bededag – klubben har lukket 
28 Lørdag  

29 Søndag  

30 Mandag Klubben åbner kl. 08:00 med morgenmad 

   

  



STORAGERGÅRD 

 Fritidsklub  April 
 

1 Søndag  

2 Mandag 2. Påskedag – Klubben har lukket 

3 Tirsdag Velkommen tilbage efter påske – Værkstederne er åbne ☺  

4 Onsdag Dødbold i hockey 

5 Torsdag Gokart tur – afgang kl. 15.30 - Udsalg i hobby.  

6 Fredag Gul fest 

7 Lørdag  

8 Søndag  

9 Mandag Hygge og spil i Caféen og værkstederne er åbne 

10 Tirsdag Familie spisning Lammekølle m/ Taziki, ovn kartofler, og sovs 😊 

11 Onsdag Der bages gå hjem boller – kig forbi caféen når du går hjem 

12 Torsdag Udsalg i hobby. Eventyrfabrikken afgang kl. 15:30 

13 Fredag Fredagskage kl. 15  
14 Lørdag  

15 Søndag  

16 Mandag 5 kamp med Rasmus og Malene start kl. 15:30-18:00 

17 Tirsdag Vi spiller hockey i salen kl. 1530-1630 

18 Onsdag Madaften  for alle pris  20 kr. 

19 Torsdag Udsalg i hobby. 

20 Fredag Fredagskage – Dødbold i hockey efter 

21 Lørdag  

22 Søndag  

23 Mandag Klatretur til Klatreskoven afgang kl. 1530 Se indlæg 

24 Tirsdag Der laves bolsjer kl. 1600 kom og hjælp  

25 Onsdag Kom forbi og få en gå hjem bolle 

26 Torsdag Udsalg i hobby. Madaften  for alle pris  20 kr. 

27 Fredag Stor bededag – klubben har lukket 
28 Lørdag  

29 Søndag  

30 Mandag Klubben åbner kl. 08:00 med morgenmad 
 

Husk at vi onsdag d. 2. maj får nye børn vi skal tage pænt imod. ☺  

  



STORAGERGÅRD 

 Aftenklub  April 
 

1 Søndag  

2 Mandag 2. Påskedag – Klubben har lukket 

3 Tirsdag  

4 Onsdag Gokart tur – mødetid 18.30 pris. 150 .- 

5 Torsdag Der bages kage og vi hygge med røverhistorier fra det virkelige liv 

6 Fredag LUKKET 

7 Lørdag  

8 Søndag  

9 Mandag Kom over og hyg og spil bold eller computer 

10 Tirsdag Hjemmelavet boller og the 

11 Onsdag Gyserfilm m. popcorn 

12 Torsdag  

13 Fredag LUKKET 
14 Lørdag  

15 Søndag  

16 Mandag Kom forbi og lav bolcher 

17 Tirsdag  

18 Onsdag Basket turnering i gården 

19 Torsdag  

20 Fredag Aftenåbent fra 18-24 

21 Lørdag  

22 Søndag  

23 Mandag Basketball i gården  

24 Tirsdag Fifa turnering 

25 Onsdag Englænder i hockey 

26 Torsdag  

27 Fredag Stor bededag – klubben har lukket 
28 Lørdag  

29 Søndag  

30 Mandag Klubben åbner kl. 08:00 med morgenmad 

 

  



KOM TIL A-VM I ISHOCKEY!!! 

 

Fredag d. 4. maj har vi skaffet 16 billetter til åbningskampen i VM i 

Ishockey, som afholdes i Royal Arena. Det betyder at hvis du vil have en 

oplevelse lidt ud over det normale, så har du chancen nu.  

Vi skal se de olympiske mestre, Rusland mod Frankrig. Der vil være afgang 

fra STG kl. 14:30. Det anbefales at I medbringer varmt tøj og evt. lidt 

penge. Vi forventer at være hjemme ca. kl. 19:00 

Pris for at deltage er kun 100 kr. som betales ved tilmeldingen.  

Vi lover det bliver en rigtig fed oplevelse. Har du aldrig set Ishockey live, 

så er det nu du skal prøve.  

Ps. Hurtig tilmelding anbefales, da 

vi kun har 16 billetter.  

Kender du ikke reglerne, så skal vi 

nok fortælle dig lidt om dem . 
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Så er det tid til at vi skal klatre igen.  

 

 

Mandag d. 23. april tager vi vores cykler og smutter en 

tur i Egeparken, ved Glostrup Hallen, for at klatre i 

Klatreskoven. Vi har booket banen fra kl. 1600-1800, så 

der er god tid til at udfordre sig selv. Klatreskoven har 

flere baner, med forskellige sværhedsgrad.  

Det plejer at være super sjovt, så bare meld jer til. 

Prisen er kun 50 kr. inkl. 

Lidt at drikke. Der er 20 

pladser.  

Afgang fra klubben på 

cykel kl. 15:30 – vi 

forventer at være hjemme 

igen kl. 18:30 

Ps. Der er kun 15 pladser, så vi anbefaler at man er hurtig til at melde sig. 

 

 

Mandag d. 30. april åbner vi tidligt. 

 

Husk at vi mandag d. 30. april, som er en skolefridag, åbner allerede kl. 800 med 

morgenmad og hygge. Samme dag vil der være Just-Dance konkurrence i salen mod 

de andre klubber. Kom over og få en rolig og hyggelig dag – Hvem ved, måske der 

også bliver bagt i caféen.   



Sommerkoloni til Polen 
For kommende 6. klaser og ældre 

 

Årets sommerkoloni for de store går til Polen, hvor vi skal bo på 

en campingplads i 6 personers hytter. Vi skal bo lige uden for 

Stettin, hvor der er rig mulighed for at komme ind og shoppe. Derudover 

skal vi hoppe på trampoliner, klatre i træer, hygge, spille fodbold, lege, 

bade, nyde ferien og en masse andre ting. Vi kan garantere at det bliver 

en sjov og hyggelig tur.  

Prisen er 2.200 kr. for klubmedlemmer og 2.800 kr. for medlemmer 

registreret i Ungdomsklub Storagergård. Der er 26 pladser, og 

tilmeldingen starter 1. april. Er der for mange tilmeldt d. 20. april træder 

kolonikriterierne i kraft, ellers sælges resten af pladserne efter først til 

mølle princippet.  

Er der ikke mindst 16 tilmeldte 10. maj, så kan 

turen blive aflyst.  

Afgang fra STG lørdag d. 30. juni og vi er 

hjemme igen fredag d. 6. juli.  

Vi afholder et forældremøde mandag d. 11. 

juni kl. 17-18, hvor vi forventer at alle møder 

op.  

Har I spørgsmål om turen er I altid velkommen til at kommer over og 

spørge, eller ringe.  

 

 



Søndagsåbnet  

For børn og forældre 

Søndag d. 1. april kl. 1000-1600 

 

Så har du muligheden for at komme over på Storagergård og opleve en anderledes 

søndag med hele familien. Søndag d. 1. april åbner vi porten kl. 10 til en rigtig 

familie hygge dag, hvor der er plads til alle.  

Der vil i løbet af dagen være div. Optræden fra 

scenen bl.a. kommer Bro og spiller 2 x 15 min. Vi har 

også booket Alexandre Husum som vil komme og 

klippe snoren over, når vi indvier vores nye 

oppustelig dinosaurpark. Bagefter vil der være 

mulighed for at få en selfie og en autograf af dem 

begge.  

Gennem hele dage vil der være Karl Johan lave 

helstegt pattegris( 20 kr.pr. portion) som sælges 

ligesom vi også har bestilt og en kebabvogn som 

sælger  durum til kun 20 kr.  

Bussen vil stå for salg af øl, vin og vand. Vi har 

bestilt godt vejr, så det skal I ikke tænke på.  

Det hele slutter kl. 16, med et fyrværkeri som ikke 

er set siden vi fik Sønderjylland tilbage i 1920.  

Tilmelding ikke nødvendigt, bare mød op og få en hyggelig dag.  

 

Vi ses søndag d. 1. april  

 



 

HOBBY 
HVER TORSDAG  I 

MAJ ER DER UDSALG 
I  HOBBY 

 

 

Kom ned i hobby og lave ting til hele familien, vi finder en 

masse ting som kan laves til billig penge. 
 

 

Lave tryk på stof 

 

Sy en pude 

 

Æsker som kan pyntes   

 

Flotte smykke ting, 

Perler i mange farver 

 

Glas og Bakker som kan 

males på 

 

 

Der vil i slutning af 
april komme nye 

ting i hobby  

 

 

 



Procedure ved kolonier: 
Ved tilmelding til dagsture betales hele beløbet på kontoret.  
Man får kun sine penge tilbage, hvis man er syg.  
Ved tilmelding til weekend-ture betales hele beløbet og man  
får ligeledes kun sine penge tilbage ved sygdom.  
Ved tilmelding til kolonier betales depositum ved tilmeldingen. Her er det 
på samme måde, man kan få sit depositum tilbage ved dokumenteret 
sygdom.  
Fælles for alle turene: Hvis der er børn på venteliste, tilbagebetaler vi 
uden videre turpris eller depositum.  

 

Kriterier for deltagelse i kolonier: 

 
1. Et medlem kan ikke deltage, hvis vedkommende er fyldt 18 år.  

2. Der kan være særlige sociale forhold der gør, at vedkommende kan 
eller ikke kan deltage.  

3. Der vil blive set på, hvordan og hvor meget et medlem bruger klubben. 
F.eks. er det ikke nok at et medlem kun bruger klubben 14 dage om året 
op til en koloni.  

4. Hvis et medlem har deltaget i samtlige kolonier, kan det være at 
vedkommende ikke kommer med.  
 
Der gives skriftligt/telefonisk svar til vedkommende der evt. ikke kommer 
med, straks efter endt tilmelding.  
 
Dette er i overensstemmelse med bestyrelsen og skrives for at undgå 

misforståelser. 

 

 



Årsplan for Storagergård 

 

5. januar  FK-FEST kl. 18:30-21:30 

12 Jan.  Natløb for ungdomsklubben 

Uge 8:  Vinterkoloni for tilmeldte 

23. marts  UK-fest med de andre klubber 

2. Maj  Velkomme til de nye medlemmer på Storagergård 

26.  Maj  Arbejdsdag – Kom og hjælpe i et par timer ☺  

2/6-5/6  Introtur for nye medlemmer (3. Klasse) Nakskov 

Uge 25  Børnefestuge tirsdag/onsdag/torsdag 

Uge 27  Sommerkoloni(Polen) for kommende 6. Klasser og 

ældre 

Uge 27  Vilde vulkaner koloni(kommende 4. og 5. klasser) 

Uge 32 Sommerkoloni, Ulvshale for kommende 4. Og 5. 

klasser – Mandag til torsdag.  

24. aug.  Sommerfest(ja, det er en fredag ☺)  

Uge 42   Efterårskoloni på Bornholm for alle i klubben 

9/12 + 16/12 Julemarked 

 

Dette er årsplanen som den ser ud pt. Men kan selvfølgelige ændres alt 

efter hvordan året forløber (men så skal vi nok informere om det)  



Vinder af vores 

påskequiz: 

 
 

 

 

 

 

STORT TILLYKKE 

TIL HASNAIN 


