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Klub Blovstrød Nyt er FK/UK Klub 
Blovstrøds månedlige medlemsblad.  
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. 
Hvis interessen for at komme med på 
weekend-/ugeture er større end der er 
pladser, er der lodtrækning om pladserne 
umiddelbart efter tilmeldingstidspunktet. 
 
Ferieture/weekendture betales via Net-
Bank. Hverdagsture kan kun betales i 
klubben. 

 

Redaktion: 
Klub Allerøds medarbejdere og til tider 
medlemmer. 
Evt. indhold til bladet, skal være redakti-
onen i hænde senest d. 20. i måneden. 
Redaktører: 
Mie Frederiksen. 

 
Udgiver: 
Klub Allerød 
Søparken 3 
3450 Allerød 

 

Tryk: 
Bladet bliver ikke trykt, men sendes ud 
på skoleintra til alle børn og voksne.  

Kontakt: 
Klub Blovstrød:  23695635 
Leder, Ole:   20586009 
Afd. Leder: Claudio: 23820196 
 

 

Hjemmeside: www.kluballeroed.dk 
Mail: klubballeroed@alleroed.dk 
  

Formand i forældrebestyrelsen:  
Tine Sværdborg.  
 

Adresse: 
FK/UK Klub Blovstrød 
Græsmarken 2 
3450 Allerød 

Kære alle sammen! 
 
Tirsdag d. 1. juni starter der en ny stude-
rene her i Klub Blovstrød. Hun hedder 
Majbritt. Det er Majbritts 3. praktik peri-
ode og den varer i 6 måneder. Så det næ-
ste halve år vil i kunne være sammen 
med Majbritt hver dag. Både i dagsklub 
og i aftenklub.    
 
Majbritt er meget kreativ og hun glæder 
sig meget til skulle være i vores kreative 
afdeling og lave en masse spændende og 
kreative indslag med jer.  
 
Vi håber at hun får en rigtig god praktik-
periode her hos os.  
 

Klub Blovstrød 
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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/Blovstrøds 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.  
Klub Blovstrød 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 Klub Blovstrød, må komme i 
hele åbningstiden 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 krea eller cafe konto i 
Blovstrød 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 Hold / Rollespil / Høvdingebold / Smykker i krea 

Tirsdag d. 8. Airtrack i salen / Smykker i krea / Medlemsmiddag kl. 18.00 

Onsdag d. 9. Infomøde Sønderjylland i KV kl. 18.30-19.15 (6. klasse) & kl. 19.30-20.15 (7. klasse) / Hockey / Snobrød / Smykker i krea 

Torsdag d. 10. Ridning / Bordtennis / Smykker i krea 

Fredag d. 11. Bagning / Rekord dag i salen / Pokémon GO / Smykker i krea 

 Uge 24: 

Mandag d. 14. MTB Hold / Rollespil / Høvdingebold / Smykker i krea 

Tirsdag d. 15. Airtrack i salen / Smykker i krea / Medlemsmiddag kl. 18.00 

Onsdag d. 16. Fisketur / Infomøde Nordjylland kl. 17.30-18.30 / Hockey / Snobrød / Smykker i krea 

Torsdag d. 17. Ridning / Bordtennis / Smykker i krea 

Fredag d. 18. Bagning / Rekord dag i salen / Pokémon GO / Smykker i krea  

 Uge 25: 

Mandag d. 21. MTB Hold / Rollespil / Høvdingebold / kom ned i krea og få lavet jeres ting færdige  

Tirsdag d. 22. Airtrack i salen / kom ned i krea og få lavet jeres ting færdige / Medlemsmiddag kl. 18.00 

Onsdag d. 23. Hockey / Snobrød / kom ned i krea og få lavet jeres ting færdige  

Torsdag d. 24. Ridning / Bordtennis / kom ned i krea og få lavet jeres ting færdige  

Fredag d. 25. Bagning / Rekord dag i salen / Pokémon GO / kom ned i krea og få lavet jeres ting færdige  

 Uge 26: 

Mandag d. 28. Sommerferie åbent i Klub Blovstrød kl. 09.00-17.00 - Se program på side 7. 

Tirsdag d. 29. Sommerferie åbent i Klub Blovstrød kl. 09.00-17.00 - Se program på side 7. 

Onsdag d. 30. Sommerferie åbent i Klub Blovstrød kl. 09.00-17.00 - Se program på side 7. 

Torsdag d. 1/7. Sommerferie åbent i Klub Blovstrød kl. 09.00-17.00 - Se program på side 7. 

Fredag d. 2/7. Sommerferie åbent i Klub Blovstrød kl. 09.00-17.00 - Se program på side 7. 

 Uge 27: 

Mandag d. 5/7. Klub Blovstrød 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. Klub Blovstrød 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 Klub Blovstrød 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. Klub Blovstrød 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. Klub Blovstrød 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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Hej alle sammen! 
Vi har lavet nogle forskellige ferie 
aktiviteter, som vi gerne vil dele med 
jer. Så i ved hvad i kan glæde jer til i 
uge 26.  
 
Mandag: 
Mandag tager Christian jer med ud på 
multibanen så i kan få gang i lidt rolle-
spil.  
 
Tirsdag: 
Tirsdag bager vi nogle lækre vafler til 
alle.  
 
Onsdag: 
Onsdag har vi besluttet at lave en god 
omgang koldskål, som vi deler ud i løbet 
af dagen.  
 
Torsdag: 
Torsdag laver Christian en Pokémon GO 
tur. Så vi håber det bliver dejligt vejr! 
 
Fredag: 
Fredag skal vi ikke snyde jer for lidt sødt. 
Vi laver pandekager med is! 
 
Alle disse ovenstående aktiviteter er gra-
tis, så i skal bare møde op. Krea er åben, 
så i kan komme ned og hygge med Mie 
og Majbritt og være kreative.  
 

Vi ses i klubben! 
Flemming, Christian, Majbritt og Mie  
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Hej alle sammen!  
 
Kom ned i klubben på fredage. Vi tager 
afsted klassevis, og vi spiller og bevæger 
os samtidigt.  
 
Vi tager mange 3-4-5 mands raid.  
Kom med ud og spil med os i den friske 
luft!  

Vi ses i klubben 
 

Christian 

Kære alle rollespillere i Klub Blovstrød! 
 
Vi kan nu åbne op for rollespil i Klub 
Blovstrød!  
 
Hver mandag spiller vi sammen inde på 
multibanen. Vi spiller klassevis, så der vil 
være forskellige hold i løbet af dagen.  
 
Jeg glæder mig helt vildt til, at se jer alle 
sammen ude på græsplænen, med våben 
og udstyr! 
 
 

Christian 

 

Kære alle nye som gamle klubbørn. 
 
Solen er begyndt at titte frem og det by-
der på en masse udendørs lege og aktivi-
teter her i Klubben!  
 
Husk at selvom vi rokerer rundt i rum, så 
kan vi altid gå udenfor og lege ”de gode 
gamle lege” som; Virusfange, Jeg melder 
krig mod, gemmeleg og meget mere! 
 
Legene vil komme til at foregå klassevis.  
 
Vi ses til udendørs leg og hygge i Klub 
Blovstrød.  
 

Klub Blovstrød 
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Hej alle sammen! 
 
Solen er kommet!!! så er det tid at finde 
vores rulleskøjter frem. 
 
Jeg har set flere, som er gode til at stå på 
rulleskøjter. Der er også nogen som har 
rulleskøjter, men ikke bruger dem så me-
get. Så vi skal få støvet dem af og komme 
ud. 
 
I begyndelsen løber vi rundt på nogle 
lukkede områder, inden vi løber ud på 
længere ture. 
 
Alle skal have hjelm på. Har man andet 
sikkerheds udstyr er det en god ide at 
tage det på. 
 

Claudio   

Kære alle sammen.  
 
Fredag er dagen hvor jeg bager. 
Jeg bager mange forskellige ting. Alt fra 
lækre lune boller med smør til pizza flu-
tes eller kage.  
 
Der bliver delt ud kl. 15.00, så kom ned i 
klubben og få lidt lækkert inden weeken-
den.  
 

Flemming  



10  

 

KREA NYT 

Uge 25 
 

I denne uge skal i komme ned i klubben 
og få lavet jeres ting færdige, så i kan få 
dem med hjem inden ferien. Så kan vi få 
plads til alt det nye efter sommerferien.  

Uge 23 & 24 
 

Perlerne bliver fundet frem, så vi kan 
lave en masse fine smykker. 

Uge 22 
 

Så er det fars tur til at blive forkælet. 
Kom ind i Hobby og lav en sød gave til 
din far. 
Fars dag er d. 5. juni. 

Uge 26 
 

Vi har åbent i Klub Blovstrød fra kl. 9.00
-17.00. Kom ned og lav det i har lyst til 
og få en hygge snak med de andre børn.  

 
Se hele programmet for uge 26, på side 

7.  
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Hver tirsdag aften er der medlemsmid-
dag. Det koster 20 kr. at spise med.  
 
8/6 - 
Kylling med bacon og pasta 
 
15/6 -  
Hakkebøf 
 
22/6 -  
Pizza 
 

Flemming

SNOBRØD 
 

HVER ONSDAG FREM TIL  
SKOLERNES SOMMERFERIE,  
KAN DU BAGE SNOBRØD . 

VI BAGER KLASSEVIS. 
 

DET ER GRATIS 
 

Klub Blovstrød 

Hej alle søde børn og forældre!  
 
I har været så gode til at huske os, når 
æggebakken har været tom! Tusind tak! I 
må meget gerne blive ved at komme med 
æggebakker. Så i kan lave en masse krea-
tive ting med Merete i august.  
 
Vi er interesserede i pap æggebakker, da 
vi desværre ikke kan bruge dem af pla-
stic. Gerne så mange som muligt! 
 

Tak! 

Kære forældre.  
 
Vi har stadig mange børn som mangler et 
billede i vores ind krydsningssystem. 
Nogle børns billeder vender også forkert.  
 
Det er en stor hjælp for os at billederne er 
der.  
Så det ville være dejligt hvis i alle ville 
gå ind på easykom og sætte billeder ind 
af jeres børn.  
Gerne kun af deres ansigt, tæt på.  
 

På forhånd tak.  
Klub Blovstrød 
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Juli måned er kontingentfri da klubben 
har lukket hele måneden. 
 

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. 
 

 
 

 

Klub Blovstrød 
Åbningstider: 

 
 

Mandag: 13.00-17.00  
 

Tirsdag: 13.00-22.00 
UK:  17.00-22.00 
   

Onsdag: 13.00-17.00 
   

Torsdag:  13.0022.00 
UK:  17.00-22.00  
 

Fredag: 13.00-17.00 
 
 
 

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

