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Fødselsdage i Maj 
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03-05       Mille Isabella Bronke Fobian 
04-05       Frida Viola Enemark Folden 
05-05       Yasmin Abarkan 
06-05       Lærke Bredfeldt 
07-05       Nicolai Høier 
07-05       Jeppe Rosenkrantz Benzon 
08-05       Sean Nick Friberg 
09-05       Annalise Annmari Alberthe Bager 
09-05       Sofie Nyrup Larsen 
09-05       Nikoline Majcherek Felbo-Kolding 
09-05       Nikoline Bak Flacheberg 
10-05       Amalie Katrine Kainsbak Pang 
10-05       Carolina Rubner Ishøy 
11-05       Yusuf Aydin 
11-05       Bertel Emanuel Sonne Mouritsen 
12-05       Ida Würgler Kærgaard 
13-05       Ella Friberg Clausen 
13-05       Andreas Kristiansen Nørrestrand 
13-05       Mathias Emil Munk-Olsen 
16-05       Elias Lundsgaard Mortensen 
17-05       Magnus Bronke Kristensen 
21-05       Helena Søgaard Højer 
22-05       Eva Dreyer Sørensen 
23-05       Maja Sjørslev Kofoed 
27-05       Mustafa Harun Bala 
27-05       Simone Palmund 
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Velkommen på Storagergård.  
 

Det er altid en ændring i dagligdagen, når ens børn skal starte på 

et nyt kapitel i fritiden. Og denne gang er det som klubbarn i 
fritidsklubben på Storagergård.  
 

Vi håber, at jeres børn vil få stor glæde af vores klubtilbud, og at I 

forældre vil hjælpe med at fastholde børnene i klubben.  
Dette sker primært ved at I orienterer jeres børn om aktiviteter, 
ture, nyt osv. Men det er faktisk også en god ide, hvis I forældre 
taler sammen, og laver fælles aftaler.  
 

Der er meget, der er nyt, når børnene starter, og det kan virke 

lidt uoverskueligt. Børnene plejer nu hurtigt at finde rytme og 
rutiner, og lærer hurtigt at spørge os om hjælp. Det vil være 
dejligt, hvis I som forældre også kigger ind, ringer eller mailer, 
hvis der er noget I er i tvivl om.  
 

I maj måned er det meget vigtigt, at I afleverer indmeldelses –

sedlen, hvor der er oplysninger til os om hvordan vi kan få fat i 
jer.  

Vi ser frem til nogle gode og sjove år med jeres børn og jer på 

”gården”.  
 
Mange glade hilsner  
 

 



Klubben på Storagergård. 

Arbejdsdag på Storagergård 
Hvis du, har grønne finger, kan slå et søm i et 

bræt, ved hvordan man maler, kan bruge en 

fejemaskine eller har du andre skjulte talenter 

som du gerne vil vise os, så har vi lørdag d. 26. 

maj vores årlige arbejdsdag på Storagergård, 

hvor vi traditionen tro, mødes kl. 10 til en lille 

morgenbriefing om de opgaver vi gerne vil have 

hjælp til, hvorefter vi begynder. Ved 12:30 tiden 

er der frokost(grillmad og smørrebrød). Efter 

frokosten afslutter vi de opgaver vi er i gang 

med, og forventer at når kl. bliver ca. 1400-1430 er vi færdige. Storagergård vil stå for 

mad og drikke denne dag.  

Hvis I har lyst, så kom gerne over og hjælp, det plejer at være en rigtig hyggelig dag. I 

tilfælde af voldsom regn, aflyser vi – Men Rømer har bestilt godt vejr, så det sker 

ikke.  

Tilmelding(senest torsdag d. 24. maj) ser vi gerne, da vi skal handle ind til de som 

hjælper denne dag.  

 

 

Vi kommer _________voksne og ________ Børn som går på SFO stue _____ eller 

Klub _____ 

 

Navn:_______________________________ 
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Introtur for nye medlemmer 
Forlænget weekend for 3. klasser 

 

Vi har lavet en introtur for de medlemmer som er startet på klub-Storagergård d. 1. 

maj og går i 3. klasse. Vi har lejet en skole lidt syd for Nakskov, hvor vi skal ned og 

hygge, lave bål, lære hinanden at kende, være væk 

fra far og mor, spille bold, udforske området, en 

tur til Nakskov og en masse andre ting som 4 

dejlige dage kan tilbyde, men det bedste er at, 

være på tur med en masse kendte og ukendte 

mennesker.  

Skolen har en lille boldsal, 2 store skolegårde, 

kæmpe udeareal, 6-personers soverum, boldbane og naboen er en lille købmand – 

så mon ikke det bliver en rigtig hyggelig og god tur.  

Vi tager afsted i vores egen bus, lørdag d. 2. juni kl. 9:00 – Mødetid 8:30. og er 

tilbage igen på Storagergård tirsdag d. 5. juni kl. 12:00 

Vi kan desværre kun tilbyde 44 pladser, som sælges efter princippet først til mølle 

(Da vi ikke mener at kolonikriterierne kan bruges i dette tilfælde)  

Tilmeldingen sker ved indbetaling via mobilepay 51 62 85 56 – husk at skrive barnet 

fulde navn. Man kan også møde op på kontoret og indbetale. Pris for at deltage er 

600 kr.  

TILMELDINGEN STARTER FREDAG D. 4. MAJ KL. 1000. INDBETALES DER FØR KL. 1000 

– BLIVER PENGENE TILBAGE FØRT UDEN KOMMENTAR. 

Der vil blive lagt en pakkeliste op på Facebook og hjemmesiden 

www.storagergaard.dk ca. 10 dage før afgang.  

Har i spørgsmål om turen er i velkommen til at ringe over og høre, eller kigge forbi.  

 

Hilsen  

Dorthe, Rasmus, Malene, Julie, og Højgaard.  
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WRAP med kebab eller oksekød. 

Tirsdag den 8. Maj. Kl. 18:00 

Der er 50 spisebilletter.  

Først til mølle ellers inden 

 Mandag den 7. Maj. Kl. 22:00 

 

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

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

Og derefter mobile pay ( tlf. nr. 51628556) 

Tilmelding er først gældende ved betaling. 

 

 

 



Pigetur  
 

Onsdag d. 30. tager vi til Rødovre centret,  

hvor vi skal shoppe og spise! Vi tager afsted kl. 

15.30 og er hjemme kl. 20.00. Vi tager det offentlige frem og tilbage. Prisen er 60 kr. 

for mad og transport. Husk lommepenge til at shoppe for.  

 

Tilmelding skal ske senest mandag den 28. maj 2018 kl. 16.00. Der er plads til max. 

40 og minimum 12 deltagere. 

          Rulleskøjtetur 
 

 

Så er forårsvarmen begyndt at titte frem. Det 

betyder at vi skal finde rulleskøjterne frem. Vi 

tager en rulletur i nærområdet onsdag d. 16/5 kl. 

15.30 og er hjemme igen kl. 17.00. Vi har nogle 

enkelte rulleskøjter man kan låne, ellers tag jeres egne med. 
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Sommerkoloni til Ulvshale 
 
Vi tager til Ulvshale på Møn mandag d. 6. august kl. 900 og kommer hjem torsdag d. 
9. august kl. 1500. Vi skal bo i en dejlig feriekoloni, med store opholdsrum, 4 
personers værelser, direkte ned til vandet. I løbet af turen, tager vi til marked i 
Stege, besøger Møns Klint og håber at turen kommer til at byde på dejligt vejr, så vi 
kan bade.  
 
Se mere om kolonien her: http://www.ulvshale-strand.dk/  
 
Tilmelding til turen starter mandag d. 28. maj, 
mod betaling af turen: 600,00 kr.  
Betaling via mobile Pay: 51 62 85 56.(Skriv 
barnets navn og Ulvshale) Ved tilmelding før, 
tilbagebetales beløbet uden kommentar.  
Via bank: Reg. Nr. 4434 konto nr. 6268560. Eller 
kom over og betal kontant på kontoret.   
 
 
Mindst 20 deltagere og højst 40 deltagere. Turen fyldes op efter ”først til mølle-
princippet”.  
Pakkeliste udleveres til børnene fra d. 15. juni, eller på hjemmeside og Facebook.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mandag d. 14. cykler vi til Diget, hvor vi skal bowle. Vi tager afsted kl. 

15.30 og er hjemme senest kl. 20.00.  

Vi kører ud og spiser efterfølgende 

Pris med bowling, mad og 1 lille sodavand  

er 100 kr.  

 

 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 9. maj 2018 kl. 16.00 der er plads til 

max. 22 og minimum 10 deltagere. 



STORAGERGÅRD 

 MAD  MAJ 
 

1 Tirsdag 1. Maj – Klubben har lukket 

2 Onsdag Pizza 

3 Torsdag Tomatsuppe med pasta 

4 Fredag Pasta med kødsovs 

5 Lørdag  

6 Søndag  

7 Mandag Overraskelse  

8 Tirsdag Pastasalat med kylling 

9 Onsdag Kyllingeburger 

10 Torsdag Kristi himmelfart - Klubben har lukket 

11 Fredag Klubben har lukket. 

12 Lørdag  

13 Søndag  

14 Mandag Burger  

15 Tirsdag Kyllingespyd med råkost 

16 Onsdag Millionbøf med kartofler 

17 Torsdag Toast 

18 Fredag Pitabrød med kebab 

19 Lørdag  

20 Søndag Pinsedag  

21 Mandag 2. pinsedag 

22 Tirsdag Frikadellesandwich 

23 Onsdag Overraskelse 

24 Torsdag Pølser på grillen  

25 Fredag Koldskål med kammerjunker 

26 Lørdag  

27 Søndag  

28 Mandag Toast 

29 Tirsdag Madpandekager 

30 Onsdag  Pasta carbonara 

31 Torsdag  Fransk hotdog 

 

  



STORAGERGÅRD 

 Fritidsklub  Maj 
 

1 Tirsdag 1. Maj – Klubben har lukket 

2 Onsdag Velkommen til alle de nye børn på Storagergård 

3 Torsdag Høvdingebold på boldbanen 

4 Fredag VM Ishockey i Royal Arena (Rusland-Frankrig) – Se indlæg 

5 Lørdag Rasmus 25 års jubilæum 

6 Søndag  

7 Mandag Værksteder 

8 Tirsdag Forældrespisning se indlæg i programmet 

9 Onsdag Åbent hus til Rasmus’ jubilæum 15:30-17:00 

10 Torsdag Kristi himmelfartsdag – Klubben har lukket 

11 Fredag Kristi Himmelfart – Klubben har lukket 

12 Lørdag  

13 Søndag  
14 Mandag Bowlingtur 15:30 – 20:00 se indlæg i programmet 

15 Tirsdag Værksteder 

16 Onsdag Rulleskøjtetur 15:30-17:00 

17 Torsdag Tur til Airtrix trampolinland se indlæg 

18 Fredag Høvdingebold efter Fredagskage 

19 Lørdag  

20 Søndag Pinse 

21 Mandag 2. Pinsedag – Klubben har lukket 

22 Tirsdag Forårsbanko kl. 18:00 se indlæg 

23 Onsdag Store brætspilledag 

24 Torsdag Værksteder 

25 Fredag Fredagskage 

26 Lørdag Arbejdsdag se indlæg 

27 Søndag  
28 Mandag Start tilmelding til Ulvshale kolonien 

29 Tirsdag Værksteder 

30 Onsdag Pigetur – shoppe se indlæg i programmet 

31 Torsdag Nybagte boller 
 

  



STORAGERGÅRD 

 Aftenklub  Maj 
 

1 Tirsdag 1. Maj – Klubben har lukket 

2 Onsdag Poker 

3 Torsdag Lune nybagte boller 

4 Fredag  

5 Lørdag  

6 Søndag  

7 Mandag Englænder i hockey 

8 Tirsdag Bolsjer 

9 Onsdag Film og popcorn 

10 Torsdag Kristi himmelfartsdag – Klubben har lukket 

11 Fredag Kristi Himmelfart – Klubben har lukket 

12 Lørdag  

13 Søndag  

14 Mandag Just dance 

15 Tirsdag Bordfodbold konkurrence med Julie 

16 Onsdag Basket i gården 

17 Torsdag Te og hygge 

18 Fredag  

19 Lørdag  

20 Søndag Pinse 

21 Mandag 2. Pinsedag – Klubben har lukket 

22 Tirsdag Lune nybagte boller 

23 Onsdag Bolsjer  

24 Torsdag Poker aften 

25 Fredag  

26 Lørdag  

27 Søndag  

28 Mandag Englænder i hockey 

29 Tirsdag Film og popcorn 

30 Onsdag Varulv 

31 Torsdag Basket i gården 

  



Tur til Airtrix trampolinpark 

 
Torsdag d. 17. maj tager vi en tur til Airtrix trampolinpark. Der er 

mulighed for hoppe på trampolin, udforske parkour-bane, teste sine skills 

som Ninja warrior og meget 

mere. Det minder lidt om X-

jump, bare meget federe. Vi 

skal hoppe, lege og udforske 

vores grænser i en time.  

Pris 85 kr. som betales ved 

tilmeldingen.  Afgang kl. 1530 

og vi er tilbage ca. kl. 1915 

Efter 60 min. Hop og leg, skal 

vi spise pizza og drikke lidt 

væske inden turen går hjem. Så aftensmaden er inkl.  

Vi ved der hurtigt vil blive udsolgt – så hurtig tilmelding er en god idé. Der 

er kun 45 pladser.  

 

 

 

 

 
 



Forårsbanko !!!!!! 
Tirsdag d. 22. maj kl. 1800 – 1930 afholder bussen et forårsbanko. Der vil blive 

spillet 2 x 2 spil plus et ekstra spil(hvor der er ekstra flotte præmier på både 1 

og 2 rækker, samt hele pladen fuld.) 

Mellem 2 og 3 spil er der en 15 

minutters. I pausen vil bussen afholde 

en kort generalforsamling (se 

indkaldelsen andet sted i programmet), 

hvor I bl.a. vil få informationer om 

hvordan det står til med bussen, som vi 

alle er glade for at kunne benytte. 

Bussen giver en øl/vand til de fremmødte under generalforsamlingen.  

Vi håber at se ligeså mange glade forældre som vi plejer når der er BUS-

BANKO. 

Medbring gerne jeres børn, naboer, fætter guf, bedste forældre m.m. det er 

nemlig for alle.  

 

Priser på bankoplader: 

1 plade 15 kr. 

3 plader 40 kr.  

I ekstra spillet koster hver plade 10 kr. Pladerne 

skal genkøbes i dette spil.  

 

Vi ses til BUS-BANKO tirsdag d. 22. maj kl. 18 på Storagergård.  

  

 

 



 

 

For kommende 4. og 5. klasser 

 

I år går den ene sommerkoloni til Vordingborg, hvor vi er så heldige at skulle være en del 
af Vilde Vulkaner som er en musikfestival for børn. 

Vi skal høre en masse god musik, lege og besøge det lille tivoliland på festivalpladsen. 

I kan se mere om festivalen på www.vildevulkaner.dk  

Vi tager afsted tirsdag den 3. juli 2018 kl. 11.00 og kommer hjem fredag kl. ca. 13.00 

Prisen er 600 kr. pr. person og dækker fuld forplejning i alle dagene samt transport. 

Der er 31 pladser til kolonien som fordeles efter først til mølle princippet. 

Tilmeldingen sker ved indbetaling via mobilepay 51 62 85 56 – husk at skrive barnets fulde 
navn og gerne vilde vulkaner. Man kan også møde op på kontoret og indbetale. 

 

Tilmeldingen starter tirsdag den 8. maj kl. 10.00. Indbetales der før kl. 10.00 bliver 
pengene tilbageført uden kommentar. 

 

Der vil blive lagt pakkeliste op på Facebook og hjemmesiden www.storagergaard.dk ca. 10 
dage før afgang. 

Har I spørgsmål er I velkomne til at ringe eller kigge forbi.  

 

 

http://www.vildevulkaner.dk/
http://www.storagergaard.dk/


KOM TIL 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. Der er stadig få billetter tilbage.  

Kender du ikke reglerne, så skal vi nok fortælle dig lidt om dem. 
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Det er forår, og vi har et dejligt kreativt rum. 
 

Så kom ned i systuen og sy en pude, tøjdyr,  
T-shirts, strandtaske, eller kom selv med en ide.  

 
Husk: Mors Dag d.13. maj. 

(Fars dag d. 5. juni.)  
 
 

Hvis du er til smykker, så kom ind i Idas  
 afdeling. Her kan du lave armbånd, perledims halskæder og 

øredims. 
 

Der kan også laves hårbånd, nøgledimser male på æsker eller 
bare hyggesnakkes. 

 

 

 

 

 

 

                                Dorthe og Ida. 



25 års jubilæum for  

Rasmus Petersen. 

 

Rasmus har været ansat 25 år på Storagergård 

og vi vil gerne fejre ham, sammen med jer. 

Derfor vil vi gerne invitere til hyggeligt samvær og håber 

at I vil kigge forbi Storagergård onsdag d. 9. maj kl. 15:30 

til kl. 17. 

 

Med festlig hilsen 

Personalet på Storagergård.  

 

 

 

 

 

  

 



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. 

 

 

 

 

 



Årsplan for Storagergård 

 

2. Maj  Velkommen 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)  

Uge 25:  Børnefestuge tirsdag/onsdag/torsdag 

Uge 27   sommerkoloni for kommende 6. Klasser og ældre 

Uge 27  Vilde vulkaner koloni 

Uge 32  Sommerkoloni for kommende 4. Og 5. klasser 

25. aug.  Sommerfest(Lørdag fra kl. 1000 - ca. 1700) 

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)  

 

 

 

 

 

 



Generalforsamling 
Den Selvejende Institution af 10.10.72 

”Bussen” 
 

Bussen tilhører ikke Storagergård, men er ejet og drevet af forældre til medlemmer på Storagergård. Derfor 
har den også sin egen bestyrelse. Det betyder at der årigt også skal holdes en generalforsamling – så hvis 
du vil høre mere om bussen, dens drift, hvordan hænger den sammen med Storagergård, giver den 
overskud m.m. så kan det varmt anbefales at kigge forbi Storagergård tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19:00, da 
der afholdes ordinær generalforsamling.  
Alle forældre med børn på Storagergård samt medlemmer af Storagergårds  
ungdomsklub over 18 år har møde- og stemmeret.  
 

Dagsorden.  
 
1: Valg af referent og ordstyrer  
2: Beretning om 2017 v/formanden  
3: Regnskab 2017 v/kassereren Regnskabet vil blive omdelt  
5: Indkomne forslag  
6: Valg af bestyrelse og revisor.  
7: Eventuelt  

 
Selv om du ikke ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet m.m. er du mere end velkommen – det skal dog 
siges bussen godt kunne bruge par forældre som gider være en del af bestyrelsen, da den pt. Kun består af 
4 personer. Så skal vi fremover på Storagergård, stadig have en bus vi kan benytte, så tænk over om du 
måske ikke kunne være en del af ”bussen.” Arbejdet består af ca. 6 møder om året, hjælp til julemarked, 
sommerfest og når vi 2 gange årligt spiller banko.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
indsendes til bestyrelsen c/o  
Storagergård, Gl. Landevej 15, 2620 Albertslund, senest 
d. 8. maj 2018 Foreningens vedtægter og regnskab for 
2017, kan fås ved henvendelse til kontoret på 
Storagergård.  
 
Vi håber at se mange forældre, både nye og gamle – da 
bussen er en vigtig del af Storagergård. Bestyrelsen vil 
byde på en øl/vand til de fremmødte.  
 
Hilsen Busbestyrelsen. 

 

 

 



 

Klub Storagergård  

Åbningstider 
 

Mandag 13:45 – 21:00 

Kl. 18:00 er der mad og værkstederne lukker ned 

mens der spises 

Tirsdag 13:45-18:00 

Onsdag 13:45-18:00 

Torsdag 13:45-18:00 

Fredag 13:45-17:00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Er leder. Hun laver gerne mad 

i caféen. Derudover møder du 

hende oftest på kontoret 

Er afdelingsleder. Han er over 

det hele, og gerne i glasværk-

stedet. Han kører vores bus. 

Er kreativ slusevoksen. Hun 

laver mad, og du finder hende 

primært i hobby. 

Er kreativ slusevoksen. Hun 

opholder sig mest i caféen. 

God af snakke og hygge med. 

Er kreativ slusevoksen. Hun 

opholder sig i værkstedet, og 

er suveræn med nål og tråd. 

Er både i caféen og gruppen. 

Hun hjælper gerne til med 

maden. God at snakke med. 

Hun er god til det sportslige, 

og er gerne i caféen eller på 

boldbanen. 

Er frisk på hvad som helst! Altid 

frisk på leg og spil. Og så laver 

hun STG’s bedste bolcher. 

Er her hver mandag og 

torsdag. Han er oftest i com-

puter, og god at snakke med! 

Er gruppevoksen og i klubben. 

Han er altid frisk på en Fifa 

kamp eller en gang fodbold. 

Er gruppevoksen. Hun er god 

til hygge, sjov, leg, tegne og 

snakke med. 

Er gruppevoksen. Han er super 

hjælpsom, og kan finde ud af 

næsten alt! 

Er musikmedarbejder, og altid 

klar til at lave musik. Hjælper 

også gerne med instrumenter. 

Han er hovedsageligt i 

ungdomsklubben. Altid klar 

på fodbold eller anden leg! 

Hun er altid klar på sjov og leg, 

både inde og ude. Hun er 

mest i caféen. 


