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02-09 Patrick Olesen Christiansen 
03-09 Silje Bue Kjelmann 
03-09 Nicoline Berg Kragh 
04-09 Simon Tonsgaard 
04-09 Vilgot Otto Magnus Wervick 
06-09 Valdemar Morthorst 
06-09 Casper Thomasen 
06-09 Ali Irfan Anwar 
08-09 Cilas Hougaard Hæhnel 
11-09 Asta Rinø Thorsen 
12-09 Tobias Adelgaard 
12-09 Lærke Agnethe Hansen 
13-09 Zean Rytcher Lauridsen 
13-09 Andrea Mailund Møllebro 
14-09 Johan Alstrup Mikkelsen 
15-09 Jonas Alberto Brauner 
15-09 Hannah Gulstad Ravn 
16-09 Rasmus Emil Bach Petersen 
16-09 Ida le Hansen 
17-09 Mikkel Dysted Boysen 
17-09 Nova Østergaard Ramsing 
17-09 Aija Ranfelt 
18-09 Viola Johanne Svejstrup Fensholm 
18-09 Emma Duelund Sylvest Millner 
19-09 Alexander Ulriksen Lorentzen 
19-09 Louisa Borch Larsen 
19-09 Bertram Velds Andresen 
20-09 August Everhøj 
20-09 Hjalte Vath Søberg 
26-09 Robert Park Stenfeldt 
27-09 Frederik Højen 
27-09 Halfdan Wulff Brandt 
27-09 Meryem Kücükavci 
30-09 Nicoline Abigail Holmgård 



 

Hobby  

I klubben 

  

Kom ned i hobby og lav 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 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Den 20/9 tager vi ind og ser Iqbal og den indiske juvel 

Afgang kl. 15:30  

Hjemkomst ca. kl. 18:30 

 Pris 40 kr.  

 

Mandag d. 24 sep. er der skal vi ud og bowle og bagefter tager vi på den kinesiske 

restaurant på Diget for at spise.  

 

Afgang fra STG kl. 16:15  

– vi forventer at være tilbage ca. kl. 19:30. 

Husk at vi cykler 

 

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 14. september – da vi skal bestille bord og 

baner.  

Pris for at deltage på turen er 75 kr. Inkl.  

En sodavand, buffet og isdessert. 

 

Vi har kun 28 pladser – så hurtig tilmelding vil være en god ide. 

 

Biograftur 



 

ARCHERY COMBAT!  TIR D. 11/9 KL 15.30! 
 

PRIS 75 kr. pr. person 
TILMELDING SENEST D.10/9 KL 16.00! 

 
Kære venner. 

Vi har planlagt en drengetur til INDOOR CLUB i Ballerup. 
 

TUREN BLIVER KUN TIL NOGET HVIS VI ER MINIMUM 15 TILMELDTE!!!!!! 
 

Vi skal spille Archery Combat (paintball med bue og pil). 
Plus en ekstra aktivitet hvis tiden er der. 

 
Vi spiser Pizza eller Burger derude. Og der vil også være en lille sodavand til alle. 

 
Man må godt medbringe en drikkedunk da det er en fysisk hård aktivitet. 

Husk idrætstøj og indendørs sko!  
 

Vi kører med det offentlige fra STG kl. 15.30 og vil være hjemme ca. kl. 20.00. 
Har du spørgsmål så fang Christian eller Philip 

 

  

 

 

DRENGETUR FOR 

KLUBBEN! 



Svømmetur til Køge Vandland 

 

Tirsdag d. 18. september tager vi bussen til Køge 

vandland, hvor vi skal ned og lege, teste 

vandrutsjebanen, springe fra vipper og meget 

mere. Turen er for alle.  

Afgang fra Storagergård kl. 14:30 – Vi 

er tilbage kl. 17:00 

Pris 20 kr. Som betales ved 

tilmeldingen. Min. 12 tilmeldte 

mandag d. 17. september  

 

 

 

 

 Procedure ved kolonier/turer:  
Ved tilmelding til dagsture betales hele beløbet på kontoret.  
Man får kun sine penge tilbage, hvis man er syg.  
Ved tilmelding til weekendture 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.  



Efterårskoloni til Bornholm 
søndag d.14. – 19. okt. 

 

Nu har du muligheden for at komme på koloni til fantastiske Bornholm. Vi skal på 

efterårskoloni til Bornholm, hvor vi har lejet en stor hytte, der ligger på den sydlige 

del af Bornholm, kun 1 km. fra de hvide strande. Grunden er på 10 tønder land, så 

der er masser mulighed for at lege udendørs. Hytten har plads til 50. Vi skal dog ikke 

bruge alt tiden i hytten, da Bornholm byder på så meget. Vi skal se Hammershus, 

Jons Kapel, gå rundt om opalsøen, lede efter 

Krølle-Bølle, kigge på røgerier, flytte 

rokkestenen, lede efter bisonokser i 

Almindingen opleve rundkirkerne, se Bornholm 

oppefra, høre hvad Ekkodalen svare når vi 

råber, se klipper og vandfald, men vi skal også 

hygge og slappe lidt af, alt imens vi nyder hinandens selskab.  

Afgang fra Storagergård er søndag d. 14. okt. kl. 900 

og vi er tilbage igen fredag d. 19. okt. Kl. 1500 

Prisen for hele denne herlighed er 1000 kr. som 

dækker alt, undtagen lommepenge.  

Der er 40 pladser til turen og tilmeldingen starter 

mandag d. 3. september kl. 1000  Turen er for ALLE 

Tilmelding sker ved overførsel via 

mobilepay, bank eller kontant på 

kontoret – Ved for tidlig tilmelding 

tilbage betales hele beløbet uden 

kommentar.  

Har I spørgsmål, er I velkommen til at 

kontakte os.  

 



STORAGERGÅRD 

 Fritidsklub  September 
 

1 Lørdag  

2 Søndag  

3 Mandag Vi sætter hoppeborgen op, hvis vejret tillader det  

4 Tirsdag Fifa turnering 

5 Onsdag Madaften – 20 kr.  

6 Torsdag Værksteder 

7 Fredag Fredagskage kl. 15 

8 Lørdag  

9 Søndag  

10 Mandag Vi spiller brætspil – Forældre fordrag om dit barns digitale liv kl. 18 – 21:30 

11 Tirsdag Familiespisning kl. 18.00 se program, Drengetur til INDOOR CLUB! Archery Combat! 
Afgang kl 15.30. 

12 Onsdag Sumo turnering 

13 Torsdag Madaften – 20 kr. 

14 Fredag Høvdingebold på banen efter fredagskage kl. 15 

15 Lørdag Store legedag – se program 

16 Søndag  

17 Mandag Madaften – 20 kr. 

18 Tirsdag Svømmetur køge vanland se indlæg i programmet 

19 Onsdag Kom forbi og få en gå-hjem bolle 😊 

20 Torsdag Dødbold turnering – Biograftur: Iqbal og den indiske juvel pris 40 kr. se indlæg 

21 Fredag Fredagskage kl. 15  

22 Lørdag  

23 Søndag  

24 Mandag Bowling og mad pris 75 kr. 

25 Tirsdag Madaften – 20 kr. 

26 Onsdag Rulleskøjtetur 

27 Torsdag Counter strike turnering 

28 Fredag Fredagskage kl. 15   

29 Lørdag  

30 søndag  

   

 

  



STORAGERGÅRD 

 Mad  September 
 

1 Lørdag  

2 Søndag  

3 Mandag Kyllingelår med bådkartofler 

4 Tirsdag Lasagne 

5 Onsdag Flæskestegssandwich 

6 Torsdag Mad pandekager 

7 Fredag Franske hotdogs 

8 Lørdag  

9 Søndag  

10 Mandag Græske frikadeller med tzatziki 

11 Tirsdag Pizza med skinke 

12 Onsdag Svensk pølseret 

13 Torsdag Kyllingeburger 

14 Fredag Toast 

15 Lørdag  

16 Søndag  

17 Mandag Kødboller i tomatsauce med ris 

18 Tirsdag Pasta carbonara 

19 Onsdag Frikadelle på rugbrød 

20 Torsdag Kylling i cola 

21 Fredag Suppe med Ali brød 

22 Lørdag  

23 Søndag  

24 Mandag Pastasalat med kylling 

25 Tirsdag Forloren hare med kartofler og sovs 

26 Onsdag Kinagryde med ris 

27 Torsdag Overraskelse 

28 Fredag Pølser med brød 

29 Lørdag  

30 søndag  

   

 

  



 

 

 

 

Flæskestegssandwich & Kyllingeburger.  

Tirsdag den 11. september . Kl. 18:00 

Der er 50 spisebilletter. 

Tilmelding senest  

Mandag den 10 sep. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stor familie legedag 
Lørdag d. 15. september laver vi en familie legedag i Herstedøster. Vi vil 

denne dag spille kongespil, hygge med gamle lege/spil og spille bumper 

ball. Da det er en familie legedag, skal børn være 

ifølge med en voksen(og omvendt ☺). Så find dit 

indre legebarn frem, lok lillemor, hiv i farmand, 

kom over og vær med.  

Vi starter kl. 1000 hvor vi mødes i HIC(ved 

klubhuset), så vi sammen kan få tingene over på 

banerne, vi slutter omkring kl. 1300 – så vi satser 

på 3 rigtig sjove timer sammen, og måske lidt 

sved på panden.  

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde 

sig, så vi ved hvor mange der kommer. 

Tilmelding sker ved at ringe på 43 45 40 77. 
Vi anbefaler at alle medbringer en drikkedunk 

og tøj til at være aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tilfælde af regn, aflyses arrangementet  



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

digitale verden 

Tirsdag 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 

• Et indblik i børn og unges digitale vaner 

• Idéer til hvordan de kan støtte deres barn til en sikker digital verden 

• Kritisk tilgang til nettets faldgruber og fordele 

• Viden om den nyeste forskning i digitale medier 

 

Foredraget bliver afholdt i forbindelse med 

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

21:30 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.  



Foredrag og Generalforsamling - på Storagergård 

10. Oktober kl. 18:00-20:30 

 

Tirsdag d. 10. oktober er der Generalforsamling på Storagergård. Her vil I kunne 
komme og høre lidt om hvad der har rørt på sig i løbet af det sidste år, stille 
spørgsmål, byde ind med gode idéer m.m. Så har det din interesse at høre lidt om 
stedet hvor dit barn tilbringer rigtig mange timer, så kom over og lyt – Du behøver 
ikke at have et ønske om at komme i bestyrelsen for at deltage. 
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om ”børns digitale liv” se andet sted 
i bladet.  

Generalforsamlingen er tirsdag den 10. oktober 2018 kl. 18.00 i salen i klubben. 
Dagsorden på generalforsamlingen:  

1. Velkommen v/Janne 

2. Årsberetning v/ formanden, Peter Jürgensen 

3. Valg til bestyrelsen – 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

4. Evt.  

Storagergård sørger for sandwich, kaffe, te og vand. 

Venlig hilsen 
Bestyrelse og Personale på Storagergård. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afleveres/mailes til storagergaard@albertslund.dk 

 
Vi kommer: ____ stk. forældre til: ..................................................................  

 

mailto:storagergaard@albertslund.dk

