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Klub Vest / Rønnen Nyt er FK/UK Klub 
Vest & FK Rønnens månedlige med-
lemsblad.  
Bladet udkommer omkring den første i 
hver måned, dog ikke i juli måned. 

 
 

Ture: 
Vi skal gøre opmærksom på, at man først 
er sikker på en plads på vores ture, når 
man har betalt. Det er derfor ikke tilladt 
at skrive sig på plakaterne, hvis man ikke 
har betalt for de ture man ønsker at del-
tage i. Med andre ord kan man ikke re-
servere pladser på hverdagsture og an-
dre arrangementer. 
Tilmelding annonceres til bestemt dato 
og tidspunkt. 
Hvis interessen for at komme med på 
weekend-/ugeture er større end der er 
pladser, er der lodtrækning om pladserne 
umiddelbart efter tilmeldingstidspunktet. 

 
 

Redaktion: 
Klub Vest/Rønnens medarbejdere og til 
tider medlemmer. 
Evt. indhold til bladet, skal være redakti-
onen i hænde senest d. 20. i måneden. 

 
 

Udgiver: 
FK/UK Klub Vest/FK Rønnen 
Søparken 3 
3450 Allerød 

 

Tryk: 
Oplag: ca. 50 eksemplarer på print, ellers 
sendes bladet ud via Skoleintra og vores 
hjemmeside: kluballeroed.dk 

Kontakt: 
 
Klub Vest:  48177921 
Leder, Ole:   20586009 
Afd. Leder: Henrich: 20586010 
 

 

Hjemmeside: www.kluballeroed.dk 
Mailadresse: kluballeroed@alleroed.dk 
  

Formand for forældrebestyrelsen:  
Tine Sværdborg  
 

Adresse: 
FK/UK Klub Vest 
Søparken 3 
3450 Allerød 

Kontakt: 
                                 
Rønnen:  48177958 
Leder, Ole:   20586009 
Afd. Leder: Morten F.: 20586011 
 
 

Hjemmeside: www.kluballeroed.dk 
Mailadresse: klubvest@alleroed.dk 
 

Formand for forældrebestyrelsen: 
Tine Sværdborg  
 

Adresse: 
FK Rønnen 
Ligustervangen 81 
3450 Allerød 
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En noget anderledes klubsæson nærmer 
sig sin afslutning. Vi takker mange gange 
for jeres opbakning og tålmodig med alle 
de udfordringer der har været undervejs. 
Vi håber at kunne vende tilbage til en 
mere normal hverdag efter sommerferien 
med masser af aktiviteter i og uden for 
klubben uden for mange restriktioner. 
Det trænger vi alle til. 
Vi udsender et nyhedsbrev medio juni 
med info program for uge 26, 27 og 31 
når vi ved mere om hvad vi må til den 
tid. 
Der er mange af jer forældre der har 
spurgt, hvordan Klub Vest/Rønnens åb-
ningstider er i forbindelse med skolesom-
merferien.  
Vi har lukket i ugerne 28, 29, og 30, hvil-
ket er politisk bestemt, og det kan der 
ikke laves om på.  
De børn som går i 3. klasse kan blive 
nødpasset i SFO’en i sommerferien. Til-
meldingsblanketten finder I på klub-bens 
hjemmeside.  
Rønnen holder åbent i uge 26, men 
lukket i uge 27 og 31. Klub Vest holder 
åbent i ugerne 26, 27 og 31 fra kl. 9.00-
17.00 mandag til fre-dag. Alle børn og 
unge der er indmeldt i Klub Vest og 
Rønnen, må komme i hele åbningsti-
den i disse uger.  
Der vil være medarbejdere fra begge 
klubber til stede, så børnene med sikker-
hed kender nogle af de voksne.  
De børn der har hobby eller værksteds-
konto i Rønnen kan selvfølgelig benytte 
dem i Klub Vest.  
Der vil blive mulighed for nogle strandtu-
re og lignende, når vi nu får en kanon 
sommer med fantastisk vejr.  
Har I nogle spørgsmål, eller er der noget, 
der undrer, skal I være velkomne til at 
kontakte undertegnede på tlf. 20586009 
eller ved at maile til:  
kluballeroed@alleroed.dk  

Onsdag d. 31. maj 
Afgang: kl. 15.15 

Hjemme: ca. kl. 19.00 
Pris: 50 kr. 

Endelig er det tid til en fisketur igen!  
Vi skal prøve at fange en fisk, som ligner 
en haj en lille smule. Den hedder Stør.  
 
Det kan man prøve et sted i Ballerup, 
som hedder Poppelsøen. Der ligger et put 
and take fiskested.  
 
Det bliver super sjovt, og der er gode 
chancer for at fange fisk.  
Vi tager afsted i to minibusser. Det vil 
sige, at der kommer til at være få pladser 
til hver klub, så det er bare med at få 
meldt sig på. 

 
Mathias 

Onsdag d. 16. juni 
Afgang: kl. 15.30 

Hjemme: ca. kl. 19.30 
Pris: 100 kr. 
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Informationsmøde 6. klasse: 
Onsdag d. 9. juni 

kl. 18.30-19.15 i Klub Vest 
 

Informationsmøde 7. klasse: 
Onsdag d. 9. juni 

kl. 19.30-20.15 i Klub Vest 
 

Skulle I være forhindret i at deltage, så 
kontakt venligst Morten Foldager på  
mofo@alleroed.dk hurtigst muligt. 

 

 

Informationsmøde 4. og 5. 
klasser: 

Onsdag d. 16. juni 
kl. 17.30-18.30 i Klub Vest 

 
Der er stadig ledige pladser til turen. 

 
Skulle I være forhindret i at deltage, så 

kontakt venligst Henrik Nielsen på  
henm@alleroed.dk hurtigst muligt. 

Kære forældre og medlemmer. 
Som altid afholder vi informationsmøder 
vedr. de tre ture, og vi har fået grønt lys 
til at afholde disse fysisk. 
Vi sørger selvfølgelig for at overholde 
alle gældende coronaregler i form af af-
stand, mundbind, håndsprit osv. 
Alle informationsmøder bliver afholdt i 
Klub Vest og ikke som tidligere annonce-
ret i Rønnen. 
Der er mødepligt for én forælder pr. barn, 
men vi kan desværre ikke som altid have 
medlemmet med, da vi så bliver for man-
ge samlet i Klub Vests sal. 

Som I allerede er blevet informeret om, 
må vi grundet Corona-pandemien ikke 
tage til Tyskland på sommertur. Den go-
de nyhed er dog, at vi godt kan bo i hyt-
ten i Løjt Kirkeby. Turen bliver derfor 
ændret i forhold til først planlagt, men vi 
vil gerne tilbyde jer et alternativ der i 
stedet betyder, at turen kun vil komme til 
at foregå i Danmark.  
 
Overordnet set betyder det, at Heidepark, 
Flensborg shoppingtur, Tarp Freizeitbad 
og indkøb i grænsebutikkerne desværre 
må udgå. Vi tager i stedet i Djurs Som-
merland på shoppingtur til Kolding Stor-
center og ud at bade. Vi er dog sikre på, 
at vi får en fantastisk uge med masser af 
gode, sjove og hyggelige oplevelser sam-
men. 
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Klub Allerød MTB  

- vi kører hver mandag fra kl. 14.15 - 17.00 
 

Vil du være med? Det eneste der kræves er en mountainbike og en hjelm. Vi 
kører primært på mtb-sporene i Tokkekøb Hegn og omegn. Lyder det fristende? 
Så kig forbi din klub og tilmeld dig. Når vi igen må lave aktiviteter uden for 
kommunen, arrangerer vi nogle ture til bl.a. Rude & Harreskoven, samt Hillerød 
hvor de har en lækker bane med en masse hop på.   

Vi har mindst 1 tur tilbage inden sommerferien, og det er mandag d. 21. juni. 
Hvor vi skal hen vides endnu ikke.  

 

Her har vi har fokus på:  

 Blive bedre til at køre på MTB spor 

 Sikker på cyklen 

 Orientering  

 Tricks på cyklen 

 Fart og sikkerhed 

 

Vi kører hver mandag  

mellem kl. 14.15 - 16.30 

 

Kasper, Lasse & Rasmus 
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Uge 23: 

Mandag d. 7. MTB / Skøre Rekorder i salen / Sport i salen / Dekorere porcelæn i hobby / Snobrød 

Tirsdag d. 8. Skøre Rekorder i salen / Rundt om bordet bordtennis turnering / Rønnens skaterskole / Dekorere porcelæn i hobby  

Onsdag d. 9. Infomøde Sønderjylland i KV kl. 18.30-19.15 (6. klasse) & kl. 19.30-20.15 (7. klasse) /  Skøre Rekorder  i salen / Medlemsmid-
dag kl. 18.00 / Turnering i NetCaféen / Dekorere porcelæn i hobby  

Torsdag d. 10. Ridning / Sport i salen / Dekorere porcelæn i hobby  

Fredag d. 11. Bagning / Englænder & Billard turnering i salen / Dekorere porcelæn i hobby   

Uge 24: 

Mandag d. 14. MTB / Skøre Rekorder i salen / Sport i salen / Lysestager i hobby / Snobrød 

Tirsdag d. 15. Skøre Rekorder i salen / Slå Marcus eller Morten i poolbillard og vind en præmie / Rønnens skaterskole / Lysestager i hobby  

Onsdag d. 16. Fisketur / Infomøde Nordjylland kl. 17.30-18.30 / Medlemsmiddag kl. 18.00 / Turner ing i NetCaféen / Lysestager  i hobby  

Torsdag d. 17. Ridning / Lysestager i hobby  

Fredag d. 18. Bagning / Englænder & Billard turnering i salen / Lysestager i hobby / Pandekager  

Uge 25: 

Mandag d. 21. MTB / Hoppepude i salen / Skilte i hobby  

Tirsdag d. 22. Hoppepude i salen / Rønnens skaterskole / Skilte i hobby  

Onsdag d. 23. Hoppepude i salen / Rundt om bordet i salen / Medlemsmiddag kl. 18.00 / Turnering i NetCaféen / Skilte i hobby  

Torsdag d. 24. Ridning / Hoppepude i salen / Skilte i hobby  

Fredag d. 25. Bagning / Englænder & Billard turnering i salen / Skilte i hobby  

Uge 26: 

Mandag d. 28. Sommerferie åbent i Rønnen kl. 09.00-17.00  

Tirsdag d. 29. Sommerferie åbent i Rønnen kl. 09.00-17.00  

Onsdag d. 30. Sommerferie åbent i Rønnen kl. 09.00-17.00 

Torsdag d. 1/7 Sommerferie åbent i Rønnen kl. 09.00-17.00 

Fredag d. 2/7 Sommerferie åbent i Rønnen kl. 09.00-17.00 

Uge 27: 

Mandag d. 5/7 Rønnen holder sommerferielukket i ugerne 27-32 - Klub Vest holder åbent  i uge 27 og 32 fra kl. 9.00-17.00 

Tirsdag d. 6/7 Rønnen holder sommerferielukket i ugerne 27-32 - Klub Vest holder åbent  i uge 27 og 32 fra kl. 9.00-17.00 

Onsdag d.7/7 Rønnen holder sommerferielukket i ugerne 27-32 - Klub Vest holder åbent  i uge 27 og 32 fra kl. 9.00-17.00 

Torsdag d. 8/7 Rønnen holder sommerferielukket i ugerne 27-32 - Klub Vest holder åbent  i uge 27 og 32 fra kl. 9.00-17.00 

Fredag d. 9/7 Rønnen holder sommerferielukket i ugerne 27-32 - Klub Vest holder åbent  i uge 27 og 32 fra kl. 9.00-17.00 
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Uge 23: 

Mandag d. 7. MTB hold / Tie die i hobby / Musik er åbent / Stikbold   

Tirsdag d. 8. Medlemsmiddag kl. 18.00 / Tie die i hobby / Musik er åbent / Fodbold  

Onsdag d. 9. Infomøde Sønderjylland i KV kl. 18.30-19.15 (6. klasse) & kl. 19.30-20.15 (7. klasse) /  Bagning / Tie die i hobby / Musik er  
åbent / Hoppepude 

Torsdag d. 10. Ridning / Tie die i hobby / Musik er åbent / Høvdingebold  

Fredag d. 11. Tie die i hobby / Musik er åbent / Multibane 

Uge 24: 

Mandag d. 14. MTB hold / Tie die i hobby / Musik er åbent / Stikbold  

Tirsdag d. 15. Medlemsmiddag kl. 18.00 / Tie die i hobby / Musik er åbent / Fodbold 

Onsdag d. 16. Fisketur / Infomøde Nordjylland kl. 17.30-18.30 / Bagning / Tie die i hobby / Musik er  åbent / Hoppepude 

Torsdag d. 17. Ridning / Tie die i hobby / Musik er åbent / Høvdingebold  

Fredag d. 18. Tie die i hobby / Musik er åbent / Multibane 

Uge 25: 

Mandag d. 21. MTB hold / Kom ned og bliv færdige i hobby / Musik er åbent / Stikbold 

Tirsdag d. 22. Medlemsmiddag kl. 18.00 / Kom ned og bliv færdige i hobby / Musik er åbent / Fodbold 

Onsdag d. 23. Bagning / Kom ned og bliv færdige i hobby / Musik er åbent / Hoppepude 

Torsdag d. 24. Ridning / Kom ned og bliv færdige i hobby / Musik er åbent / Høvdingebold 

Fredag d. 25. Kom ned og bliv færdige i hobby / Musik er åbent / Multibane 

Uge 26: 

Mandag d. 28. Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Tirsdag d. 29. Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Onsdag d. 30. Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Torsdag d. 1/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Fredag d. 2/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Uge 27: 

Mandag d. 5/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Tirsdag d. 6/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Onsdag d.7/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Torsdag d. 8/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 

Fredag d. 9/7 Sommerferie åbent i Klub Vest kl. 09.00-17.00 
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Hver uge 
holder vi medlemsmiddag.  
Det koster 20 kr. at spise med.  
 
Tirsdag d. 1/6: 
Kebab 
 

Tirsdag d. 8/6: 
Grillmad 
 
Tirsdag d. 22/6: 
Club sandwich 
 

 

Mathias 

Hej alle sammen! 
 
Hver onsdag bliver der bagt i Klub Vest, 
så hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi 
kan bage, så kom og fortæl det til os eller 
brug forslagskassen! 
  

Sine  
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Uge 22:  
Vi fortsætter denne uge med at sy T-
shirts, bæltetasker, nederdele, eller 
bøllehatte. Der skal selvfølgelig også 
laves fars dags gaver, for han skal jo 
ikke snydes. 
 
Uge 23 & 24:  
Nu prøver vi igen at få gennemført at 
lave Tie-Die. Vi har T-shirts, mulepo-
ser, gymnastik poser og viskestykker 
som det kan laves på. I skalhuske ik-
ke at tage det nyeste tøj på, da det 
ikke kan komme af tøjet.  
 
Uge 25:  
I denne uge skal i komme op i klub-
ben og få lavet jeres ting færdige, så 
der kan blive ryddet op og gjort klar 
til sommerferien. 
 
Uge 26:  
Vi har åbent i klubben og i kan lave 
hvad i har lyst til og få hygge snakket 
inden ferien starter.   
 

Vi ses i hobby! 
 

Lotte & Malene 
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Swimmingpoolen i Rønneholtparken er 
åbnet. For Rønnens vedkommende gæl-
der der også helt specielle Corona-regler i 
år. Reglerne er som følger: 
 

 Rønnen har kun poolen i tidsrum-
met kl. 13.00.14.30, hvor klubben 
stiller med en badevagt. 

 Vi roterer fra dag til dag, og kun 
én klasse har poolen hver dag, og 
det er kun den pågældende klasses 
elever som kan bade (kun Eng-
holm og Allerød Privatskole). 

 Er vejret dårligt, er det desværre 
ærgerligt, man får ikke umiddel-
bart en ny pooldag. 

 Man skal klæde om og vaske sig i 
omklædningsrummet - dette må 
ikke gøres hjemmefra. 

 Rønneholtparkens Grundejerfor-
ening åbner poolen fra kl. 15.00, 
og dette har Fritidsklubben Røn-
nen ikke noget med at gøre. Klub-
ben stiller IKKE med en badevagt 
efter kl. 14.30. 

 Vi laver hver uge en ugeplan, hvor 
børnene klassevis er inddelt i di-
verse rum. Vi har potentielt 10 
klasser fra Engholm og Allerød 
Privatskole tilknyttet klubben, og 
derfor har vi inddelt klubben i 10 
”rum”, hvor der roteres to gange 
om dagen. Det er et stort pusle-
spil. Dette gøres også med poolen. 
På planen til højre kan det ses 
hvilke klasser som har poolen i 
juni måned.  Vi kan desværre ikke 
tage højde for ”slippetider” og 
andre skolearrangementer, men 
ønsker I at bytte tider med en gi-
ven anden klasse, er det ok med 
os, såfremt vi bliver informeret 
dagen inden. 

 

Morten F. 

Uge 22  

Mandag d. 31. maj  

Tirsdag d.  1. juni Engholm 3.B 

Onsdag d. 2. juni Engholm 3.C 

Torsdag d. 3. juni  AP 4.A 

Fredag d. 4. juni AP 4.B 

Uge 23  

Mandag d. 7. juni Engholm 4.A 

Tirsdag d.  8. juni Engholm 4.B 

Onsdag d. 9. juni Engholm 4.C 

Torsdag d. 10. juni  AP 3.A 

Fredag d. 11. juni AP 3.B 

Uge 24  

Mandag d. 14. juni Engholm 3.A 

Tirsdag d.  15. juni Engholm 3.B 

Onsdag d. 16. juni Engholm 3.C 

Torsdag d. 17. juni  AP 4.A 

Fredag d. 18. juni AP 4.B 

Uge 25  

Mandag d. 21. juni Engholm 4.A 

Tirsdag d.  22. juni Engholm 4.B 

Onsdag d. 23. juni Engholm 4.C 

Torsdag d. 24. juni  AP 3.A 

Fredag d. 25. juni AP 3.B 
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Kom ned i Rønnen fredag d. 18. juni og 
få dig en lækker hjemmelavet pandekage. 
Vi deler ud omkrimg kl. 14.30. 
Det er gratis! 
 
Vi glæder os til at hygge med jer!   
 

Mathias 

Mandag d. 7. og 14. juni, har man nu 
mulighed for at lave sit eget snobrød i 
Klub Rønnen. 
 
Vi starter bålfadet op kl. 14.30 på p-
pladsen, så vi håber vejret er med os! 
Ellers finder vi en løsning.  
 
I bliver delt op i klasser og der er nok til 
alle! Det er gratis! 
 
Håber vi ses! 

Mathias 

Fortnite turnering i Rønnen 
 

Der er fuld fart på Fortnite i Rønnen. 
Derfor fortsætter vi med Solo-turnering 
om tirsdagen og Duo/Squad–turnering 
onsdag aften.  
 
Så kom i klubben og vis dine talenter! 

 
Lasse 
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Så fik vi endelig sat skub i årets Skøre 
Rekorder, og der er allerede lavet en hel 
del de seneste uger. Det er altid lidt svært 
at komme i gang, når nye medlemmer 
ikke kender konceptet, men I har allerede 
taget det til jer, og det er jeg vild med. 
 
Kort fortalt går det ud på, at lave rekor-
der i hvad som helst, og gør man dette, 
kommer man i Rønnens Rekordbog 
2020, som ligger på bordet inde i stuen. 
Vi har lavet rekorder siden 2002, så må-
ske du har ældre søskende der er med i 
en af Rønnens mange rekordbøger? 
 
Jeg sætter de Skøre Rekorder på pro-
grammet fremadrettet, og så ser vi hvilke 
dage I har lyst til at lave dem. Som ud-
gangspunkt er de muligt at alle dage i 
ugen, og I skal endelig komme og hive 
fat i mig, hvis I har fået nogle gode ideer 
til skøre rekorder, som I absolut synes vi 
skal have med i vores 2021 rekordbog. 
 

Morten F. 

Vores ranglister bliver nok ikke til det 
store i dette klubår, så nu må vi finde på 
et alternativ, da vi simpelthen ikke kan 
holde ud, at vores superaktive og hektiske 
fredage med billard og firlænder turnerin-
ger har været sløjfet det seneste år. 

Kom derfor, også, i Rønnen om fredagen,  
Hvor vi lover at der vil være fuld fart på 
salen, når vi hver fredag laver en ny bil-
lardkonkurrence og englænder fodbold 
konkurrence. Vi kan desværre ikke lave 
firlænder, da noget af salen er ”spærret” 
grundet åbning af swimmingpoolen, så vi 
laver i stedet englænder fodbold (1vs.1). 
 

Asger, Marcus & Morten F. 
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I er intet mindre end tossede med vores 
hoppepude, men nu bliver vejret, forhå-
bentlig, meget varmere, og det betyder, at 
temperaturen i Rønnens sal bliver ual-
mindelig høj. Dette kombineret med, at vi 
flytter mange af vores aktiviteter uden-
dørs betyder, at I må have hoppepuden 
tilgode til de kedelige og kolde måneder 
senere på året. Sagt med andre ord, hop-
pepuden er som udgangspunkt pakket 
sammen, men kan godt komme frem et 
par dage i ny og næ ;-) 
 

Morten F. 

Hej alle sammen.  
 
Hver tirsdag i Rønnen fra kl. 14.00 til kl. 
17.00 har du muligheden for at lære 
tricks som – Ollie, Kickflip, Heelflip, 
Shuvit og meget andet.  
 
Vi øver også balance og nemme tricks på 
boardet som alle kan lære.  
Har du lyst til at være med? 
 
Medbring dit skateboard, (vi har måske et 
du kan låne) din hjelm og mød os i Røn-
nen efter skole.  
 
Vi slutter med at stå imellem kl. 16.00 og 
17.00.  
 
Glæder mig til at se jer alle sammen!   
 

Lasse 

 

 

Hver uge holder vi medlemsmiddag.  
Det koster 20 kr. at spise med.  
 
Onsdag d. 2/6: 
Kebab 
 

Onsdag d. 9/6: 
Grillmad 
 
Onsdag d. 23/6: 
Club sandwich 
 

 

Mathias 
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Lone & Lise 

Nu nærmer sommeren sig og vi skal have 
tøm hylderne i hobby inden sommerferi-
en, så få lavet jeres ting færdige, så i kan 
tage dem med hjem.  

 
Uge 22: 
I denne uge fortsæter vi med fars dags 
gaver.  

  
Uge 23:  
Vi har fået fat i nogle fine sukkerskåle og 
flødekander, som kan dekoreres med 
glas/porcelænstusser. 
Pris 15 kr.  
 

Uge 24:  
På programmet i denne uge har vi for-
skellige lysestager . 
Pris fra 6 kr.  

 
Uge 25:   
Lav et sjovt skilt til din kanin. 
Pris 15 kr. 
 

Uge 26: 
Her i første uge af sommerferien er Klub 
Rænnen åben fra kl.  9.00 til 17.00. 
 

Uge 27 & 31: 
Klub Rønnen holder lukket. I Uge 27 og 
i uge 31 er Klub Vest og Klub Skakten 
åben fra kl. 9.00-17.00.  
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Juli måned er kontingentfri. 
 

Ved udmeldelse af klubben, skal I benyt-
te jer af Allerød Kommunes hjemmeside. 
Benyt venligst dette link til ind- og 
udmeldelse af klubtilbud: 

 
https://
pladsanvisning.alleroed.dk/
alleroedpub/login.htm 

 
Kontingentet udgør i 2021 følgende: 
 

4.-6. kl.:  254 kr. 
7. kl. og UK: 74 kr. 
 

 
 

 

 

Rønnen 
Åbningstider: 

 
 

Mandag: 13.00-18.00 
 

Tirsdag: 13.00-18.00 
 

Onsdag: 13.00-21.00 
 

Torsdag:  13.00-17.00 
 

Fredag: 13.00-17.00 
 
 

Klub Vest 
Åbningstider: 

 

4.-7. klasse 
 

Mandag: 13.00-18.00 
 

Tirsdag: 13.00-21.00 
 

Onsdag: 13.00-18.00 
 

Torsdag:  13.00-19.00 
 

Fredag: 13.00-17.00 
 

7. klasse + UK 
 

Tirsdag: 17.00-22.00 
 

Torsdag: 17.00-22.00 
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