
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alexander Romeo Beckmann 

3. Milla Safia Hass Bülow-Olsen 

6. Laura Have Petersen 

7. Emilia Birkelund Jørgensen, Emma Olsen 

9. Sarah-Marie Gregersen, Emil Munk, Hugo Waast 

10. Mikas Møller, Ela Duman 

11. Victoria Sarah Trillingsgaard Noer 

16. Astrid Robenhagen Nissen 

17. Iman Shaheen Sadiq 

19. Chanel Storgaard Andersen 

21. Tobias Lohrer-Stæhr Molbech 

22. Bastian Kosovic, Oliver Holsmose, Philip Bose 

24. Julie Bæk Møller 

25. Shaquille Odin Olsen 

26. Sune Lundsgaard Mortensen 

27. Ashley Dahl, Phillip Jakobsen, Theis Darras 

28. Emilie Katarina Engel Storm 

30. Tobias Lykfeldt, Marcus Kokholm 

 

 

 

 



 

 

 

Vi åbner hver dag kl. 8.00, hvor der er gratis morgenmad kl. 8-10. 

 

 

Mandag: Husk madpakke. 

Hele dagen står på spil og små aktiviteter.  

Der er åbent til kl. 21, og spisning for tilmeldte. 

 

 

Tirsdag: Husk madpakke. 

Vi laver bolsjer og har åbent i hele huset. 

Klubben lukker kl. 17 

 

 

Onsdag: Vi laver risengrød med kanelsukker og 

smørklat, gratis kl. 12. 

Husk cykel, hvis vi tager på spontan tur. 

Klubben lukker kl. 17. 

 

Torsdag: Husk madpakke. 

Vi bager vafler med syltetøj og flødeskum. 

Klubben lukker kl. 18. 

 

Fredag: Vi serverer lasagne kl. 12. 

Store legedag. 

Klubben lukker kl. 17 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mørbradgryde med ris og flütes 

Tirsdag den 9. oktober kl. 18:00 
Der er 50 spisebilletter.  

Først til mølle ellers inden 

 Onsdag den 3. oktober 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foredrag om Dit Barns Digitale Liv 
Et oplæg for forældre der sætter fokus på færden og trivsel i den 

digitale verden 

 

onsdag d. 10. oktober kommer Børns vilkår og holder et spændende foredrag 

om børn og den digitale verden. I får her mulighed for at stifte bekendtskab 

med jeres børns digitale vaner. Oplægget 

fremhæver både positive og negative sider ved 

de sociale medier. 

Børns Vilkår kommer med bud på, hvordan I 

som forældre kan tage ansvar og hjælpe deres 

børn til sikker, kritisk og ansvarlig adfærd i den 

digitale verden.  

 

Undervejs inddrages forældrenes egne erfaringer og overvejelser, så de får 

lejlighed til at reflektere over og udveksle holdninger til, hvordan de kan 

støtte deres børn i brugen af digitale medier. 

I får med dette foredrag 

• Børn og Sociale medier. 

-alder/modenhed 

-livet på disse medier 

• Farer i de sociale medier – bla. 

-Mobning 

-Deling af billeder 

-Grooming 

• Hvad kan de voksen gøre ? 

-Forebyggende (teknisk, dialog) 

-Håndterende når skaden er sket 

Foredraget bliver afholdt i forbindelse med 

generalforsamlingen d. 10. oktober kl. 18:00-

20:30 i salen på Storagergård. Vi håber at se rigtig 

mange, da dette er noget som er relevant for alle 

forældre med børn. Foredraget er relevant for både 

SFO og Klub forældre. Husk tilmelding, så vi ved 

hvor mange der kommer.  



 

 

 

 

 

Mandag den 8. oktober 2018 skal vi på rigtig drengerøvs tur, vi skal 

nemlig ud og køre Gokart og efterfølgende skal vi spise et eller 

andet sted. 

Vi tager afsted fra Storagergård kl. 15.45 og er hjemme senest kl. 

20.00 vi cykler til og fra. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. 

oktober kl. 16.00.  For at turen skal blive til noget skal der være 

minimum 12 tilmeldte og max 20. Prisen for hele herligheden vil 

være 120 kr. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rulleskøjtetur 
Onsdag den 24. oktober skal vi ud og løbe på rulleskøjter, vi kører 

fra Storagergård kl. 15.00 og er hjemme senest kl. 17.00. Det er 

gratis at deltage, vi skal dog være minimum 6 personer for at den 

bliver til noget. 



 

 

Fredag den 12. oktober tager vi på kombineret shoppe og 

biograftur. 

Vi tager afsted fra STG. kl. 14:30 og er hjemme ca. kl. 

21:00 

Vi skal i biffen og se vildheks, shoppe og spise på 

restaurant. 

Prisen er 110 kr. inkl. transport, biobillet og aftensmad med 

drikkevarer. 

 

Husk penge til at shoppe for 

og guf til biffen. 

Tilmelding inden onsdag den 10. okt. 

Minimum 12 deltager og max 25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



STORAGERGÅRD 

 MAD 

 

 

 

Oktober 

 

 

 

 

1 Mandag Pizza 

2 Tirsdag Overraskelse  

3 Onsdag Pasta med kødsovs  

4 Torsdag Burger  

5 Fredag Tomatsuppe med nudler og Ali brød 

6 Lørdag  

7 Søndag  

8 Mandag Fladbrød med kebab og salat. 

9 Tirsdag Overraskelse  

10 Onsdag Tarteletter med kylling   

11 Torsdag Kinagryde med ris  

12 Fredag Pølse med brød  

13 Lørdag  

14 Søndag  

15 Mandag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke  

16 Tirsdag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke  

17 Onsdag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke  

18 Torsdag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke  

19 Fredag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – Gratis frokost 

20 Lørdag  

21 Søndag  

22 Mandag Overraskelse  

23 Tirsdag Boller i karry  

24 Onsdag Risengrød m. smørklat og kanel  

25 Torsdag Pizza  

26 Fredag Pariser Toast 

27 Lørdag  

28 Søndag  

29 Mandag Mexicanske tortillas 

30 Tirsdag Råkost med spyd 

31 Onsdag Frikadelle sandwich  

 

 

 

 

  



STORAGERGÅRD 

 Fritidsklub 

 

 

 

Oktober 

Dette billede efter Ukendt 

 

 

 

 

 

 

  

1 Mandag Hockey turnering 

2 Tirsdag Gå hjem boller 

3 Onsdag Mad aften kl. 18:00 Pris 20kr. Tilmelding inden kl. 15:30 

4 Torsdag Fifa 19 turnering 

5 Fredag Fredagskage kl. 15.00 

6 Lørdag  

7 Søndag  

8 Mandag Drengetur for tilmeldte, se indlæg i program 

9 Tirsdag Familiespisning kl. 18.00 - Mørbradgryde se indlæg i program 

10 onsdag Generalforsamling og foredrag om ”Børns digitale liv”  

11 Torsdag Høvdingebold - Glasværksted 

12 Fredag Fredagskage kl. 15.00 – Pigetur for tilmeldte, se program 

13 Lørdag  

14 Søndag  

15 Mandag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke til frokost 

16 Tirsdag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke til frokost 

17 Onsdag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke til frokost 

18 Torsdag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – husk madpakke til frokost 

19 Fredag Efterårsferie – Klubben åbner kl. 8 med morgenmad – gratis frokost 

20 Lørdag  

21 Søndag  

22 Mandag værksteder – glasværksted  

23 Tirsdag Storagergård 47 år kakao og boller  

24 Onsdag Rulleskøjtetur - Glasværksted 

25 Torsdag Glasværksted. Mad aften kl. 18:00 Pris 20kr. Tilmelding inden kl. 15:30 

26 Fredag Fredagskage kl. 15.00 

27 Lørdag  

28 Søndag  

29 Mandag Madaften kl. 18:00 Pris 20 kr. Tilmelding inden kl. 15:30 

30 Tirsdag Bordtennis turnering 

31 Onsdag værksteder 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animated-Flag-Denmark.gif
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Vinterkoloni 2019 – Tilmeldingen starter nu!!! 
Idre Fjäll kalder, igen ☺ 

Selv om der er lang tid til at sneen falder, så skal vi 
alligevel til at tænke på vinterkolonien – Vi har allerede 
arbejdet på turen, så vi kan begynde tilmeldingen d. 8. 
oktober, kl.00:01 (ved for tidligt tilmelding, 
tilbagebetales pengene, og tilmeldingen er ugyldig.) 
Vi skal i år til Idre fjäll, som er et super sted, 900km. oppe i 
Sverige, hvor vi har været rigtig mange gange. Når vi har 
stået på ski, er der mulighed for at, shoppe, spille bold i 
hallen, svømme, bordtennis, bowle og meget mere. Men 
vil du med skal du først og fremmest ville stå på ski – det er jo derfor vi tager derop. Afgang og 
hjemkomst tid kommer senere, men forvent at vi tager af sted lørdag i uge 7 og kommer hjem 
næste lørdag (om aften) eller søndag morgen.  

Vi vil afholde et forældremøde mandag d. 14. Jan. Hvor I vil få alle relevante informationer. 
Det er også denne dag i skal bestille ski, støvler m.m. derfor er der mødepligt for både forældre 
og børn denne dag, så sæt gerne x i kalenderen nu. 
Tilmeldingen sker ved at betale 1000 kr. I depositum (gælder også ved friplads) på kontoret,via 
vores bank konto på reg. Nr. : 4434 konto nr. : 6268560 eller via mobilepay 51628556. 
Der er åben tilmelding på de 40 pladser i perioden 8. - 12. oktober kl 12. Hvis der i denne periode 
bliver for mange tilmeldt vil udvælgelsen ske efter vores kolonikriterier som findes andet sted i 
bladet. Er der ikke udsolgt vil der fra d. 12. oktober kl. 12 blive solgt restpladser efter princippet 
”først til mølle” (men dette kan ses/læses på facebook). 
Pris 2600 kr. For medlemmer af fritidsklubben og 3200 kr. For ungdomsklubmedlemmer. 
Pris inkl. Transport, skileje, liftkort, kost og logi. 
Klubben skal stå på slalomski. Kan du ikke det, vil vi meget gerne lære dig det, bare du har lysten til 
at lære det. Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe, eller komme over.  

Hilsen vinterkolonipersonalet på  

Storagergård  

 

 

 



 

 

Den kolde tid er ved at være her så hvis du har lyst til at sy en hue 

eller en dejlig varm trøje er der mulighed for at finde det pænes 

stof med hjælp af Ilse eller Mette. 

Du kan også komme hen til Ida hvor du kan prøve noget nyt i 

klubben, vi er starte op med at lave lerskåle m.m.  

Der vil stadig være mulighed for at lave smykke, male på ting og 

sager m.m. 

Vi begynder så småt at lave julegaver, der er købt mange ting ind 

så hele familien kan få flotte gaver til jul.  
 

 

 

 

 

Kolonimøde for Bornholmskolonien 

Tirsdag d. 9. oktober kl. 17-17:30 
 

Nu nærmer tiden sig for at vi snart skal til Bornholm, og vi har 

en masse informationer som vi gerne vil videregive til de 

deltagere og deres forældre. Derfor afholder vi et kort men 

informationsrigt møde tirsdag d. 9. oktober kl. 1700 – 1730 på 

Storagergård.  

Vi skal snakke mobiltelefoner, lommepenge, hvad skal vi lave, 

afgang og hjemkomsttider m.m. Og så bliver der selvfølgelig 

mulighed for at stille alle de spørgsmål som I har. Der vil også blive udleveret en 

kolonifolder med relevante informationer samt en pakkeliste.  

Vi håber at se rigtig mange forældre til dette møde.  

 

Hilsen koloniholdet 

(Christian, Julie, Mette, Ida og Rasmus)  
 

 



 

 

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 21 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 svar til vedkommende der evt. ikke kommer med, 

straks efter endt tilmelding. 

 

Dette er i overensstemmelse med bestyrelsen og skrives for at undgå 

misforståelser. 
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