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Skakten holder sommerferielukket fra 
mandag d. 12. juli til og med fredag d. 
30 juli (uge 28-30), hvilket er politisk 

bestemt. De børn som går i 3. klasse kan 
blive nødpasset i SFO’en . Tilmeldings-
blanketten finder I på klubbens hjemme-
side.  

 
Skakten holder åbent i  
uge 26, 27 og 31 fra kl. 9.00-17.00 
mandag-fredag. Tilmelding er ikke 
nødvendig i disse uger. 
 
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. 
 

Endelig er det tid til en fisketur igen!  
Vi skal prøve at fange en fisk, som 
ligner en haj en lille smule. Den hed-
der 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 plad-
ser til hver klub, så det er bare med at 
få meldt sig på. 

 
Onsdag d. 16. juni 

Afgang: kl. 15.30 
Hjemme: ca. kl. 19.30 

Pris: 100 kr. 

 

Tirsdag  d. 1. juni får vi en ny 

studerende. Han hedder Oli-

ver, og skal være i Skakten det 

næste halve år i hans 3. prak-

tik. 

Tag rigtig godt imod ham :o) 
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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 informationsmø-
der 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 
afstand, mundbind, håndsprit osv. 
Alle informationsmøder bliver afholdt i 
Klub Vest og ikke som tidligere annon-
ceret 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 mange samlet i Klub Vests 
sal. 

Som I allerede er blevet informeret om, 
må vi grundet Corona-pandemien ikke 
tage til Tyskland på sommertur. Den 
gode nyhed er dog, at vi godt kan bo i 
hytten i Løjt Kirkeby. Turen bliver der-
for 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 Heide-
park, Flensborg shoppingtur, Tarp Fre-
izeitbad og indkøb i grænsebutikkerne 
desværre må udgå. Vi tager i stedet i 
Djurs Sommerland på shoppingtur til 
Kolding Storcenter og ud at bade. Vi er 
dog sikre på, at vi får en fantastisk uge 
med masser af gode, sjove og hyggelige 
oplevelser sammen. 
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Vi har været så heldige, at vi stadig 

har mulighed for at låne en hal i 

Lillerødhallen mandag –fredag, 

indtil sommerferien. 

 

Det giver alle 3.og 4.klasser/grupper 

mulighed for at komme  i hallen 

spille/lege/hygge i 1 1/2 time i 

hallen 1-3 gange om ugen. 

 

Vi har et skema hængende i klubben 

og i klasserne, så børnene kan se, 

hvilke dage og tidspunkter de skal i 

Lillerød Hallen. Dette skema bliver 

opdateret hver uge. 

I hallen har vi to klasser ad gangen, 

og de er delt op i hver deres halvdel. 

Her bliver der arrangeret 

høvdingebold, Nerf kampe, fodbold, 

stikbold, rundbold, ja næsten alt 

med en bold.  

Udover bolde har vi live Among Us 

spil, Skovstratego og 

danseundervisning.  

 
Fremover vil jeg hver tirsdag og fre-
dag afholde konkurrencer for den 
klasse der er sammen med mig i den 
uge. 
Det vil foregå i det rum vi er 
’tildelt’, så vi finder noget sjovt 
frem fra gemmerne og dyster i. 
Det kan både være en konkurrence 
der handler om hurtighed, udholden-
hed eller præcision.  
Hver gang man er med i en konkur-
rence optjener man point til rangli-
sten, og dem som ligger helt i top-
pen af ranglisten, når vi slutter vin-
der præmier.  
Jeg forventer at vi kører frem til 
sommerferien, og så starter vi op 
igen efter sommerferien, og afslutter 
ranglisten i uge 41, som er ugen op 
til efterårsferien. 
3. A har allerede været i gang med 
deres 2 første discipliner, hvoraf den 
ene var bordtennispoint-kast. Og 
den anden, pasta-challenge.  
Glæd jer.  
Det bliver super sjovt, nervepirrende 
og hyggeligt. 
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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, Klub Skakten & Lasse Klub Rønnen, 
Rasmus Klub Vest 
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Hver fredag vil der være frisk 
bagværk i Skakten. Det kan enten 
være boller, kage eller lign.. 
 
Så kig forbi Skakten, for at smage 
de lækre boller og kager vi plan-
lægger at bage.                                      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klubrådet holder pause i coronati-
den, men du kan altid lægge en sed-
del med gode ideer og ønsker i post-
kassen som hænger ved indgangen! 
 
Mvh Bolette 

Vi fortsætter surprise 
Tøsetimen i juni måned. 

 
Det vil sige at Tøsetimen 
ikke ligger på en speciel 
dag, men derimod kan 
ske hvilken som helst 

dag.  
Så kom i klub, måske er 
det lige præcis den dag 

der er Tøsetimen.  
 

Vi laver enten hår eller 
negle.  

 
Laura og Naja  

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIifyl4IrlAhVm-SoKHW4OCOIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpicsart.com%2Fi%2Fsticker-ftedtickers-princess-crown-queen-cute-girly-png-281151969029211&psig=AOvVaw3PJedIglejesjTzZy-YCv
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIifyl4IrlAhVm-SoKHW4OCOIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpicsart.com%2Fi%2Fsticker-ftedtickers-princess-crown-queen-cute-girly-png-281151969029211&psig=AOvVaw3PJedIglejesjTzZy-YCv
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIifyl4IrlAhVm-SoKHW4OCOIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpicsart.com%2Fi%2Fsticker-ftedtickers-princess-crown-queen-cute-girly-png-281151969029211&psig=AOvVaw3PJedIglejesjTzZy-YCv
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIifyl4IrlAhVm-SoKHW4OCOIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpicsart.com%2Fi%2Fsticker-ftedtickers-princess-crown-queen-cute-girly-png-281151969029211&psig=AOvVaw3PJedIglejesjTzZy-YCv
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIifyl4IrlAhVm-SoKHW4OCOIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpicsart.com%2Fi%2Fsticker-ftedtickers-princess-crown-queen-cute-girly-png-281151969029211&psig=AOvVaw3PJedIglejesjTzZy-YCv
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Så er det blevet konkurrencetid. Vi skal se om vi kan 
slå nogle af de officielle rekorder fra Børnenes 

Rekordbog. 
 

Vi udvælger 3 udfordringer i løbet at uge 22, 23 & 24. Selv om vi er opdelt i 
klubben vil det være muligt for alle at deltage.  
 

Måske kan det være, at vi skal dyste i: Gå længst med en kop vand på 

hovedet? Flest driblinger med en basketball? Sjippe mens man 

løber? Ja der er mange forslag.  
 
Har du/I en god ide til en rekord vi skal prøve at lave, så spørg og fortæl det 
til en af os voksne i klubben.  
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 Uge 22 

Tirsdag d. 1. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Onsdag d. 2. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Torsdag d. 3. Ridning. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Fredag d. 4. Bagedag, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

 Uge23 

Mandag d. 7. Spiseaften, mountainbike, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Tirsdag d. 8. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Onsdag d. 9. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Torsdag d. 10. Ridning, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Fredag d. 11. Bagedag, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

 Uge 24 

Mandag d. 14. Spiseaften, mountainbike, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Tirsdag d. 15. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Onsdag d. 16. Fisketur, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Torsdag d. 17. Ridning, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Fredag d. 18. Bagedag, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

 Uge 25 

Mandag d. 21. Spiseaften, mountainbike, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Tirsdag d. 22. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Onsdag d. 23. Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Torsdag d. 24. Ridning, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

Fredag d. 25. Bagedag, Just dance rangliste, Skøre rekorder 

 Uge 26 

Mandag d. 28. Sommerferie åbent 9.00-17.00 i Skakten 

Tirsdag d. 29.  Sommerferie åbent 9.00-17.00 i Skakten 

Onsdag d. 30. Sommerferie åbent 9.00-17.00 i Skakten 
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Just Dance Ranglisten er i gang igen! 

I uge 20 startede vi  Just Dance Rangliste i Skakten. Det foregår i Nintendo
-rummet. Da vi stadig er klasseopdelt, bliver Just Dance Ranglisten den dag 

hvor man er i Nintendo rummet. Det kommer derfor til at foregå på for-
skellige dage med forskellige voksne. 

Vi laver en rangliste, som man kan tjene point til. I slutningen af september 
tæller vi point sammen og finder en vinder samt en 2. plads og en 3. plads  

 
Tag din venner og veninder med ned i Skakten, og vis os jeres sejeste mo-

ves! Vi glæder os til at se jer :o) 
 

- Laura og Naja - 



10  

 

 
 
 
 
 
 

 

Vi vil have fokus på hårpynt i juni måned. 
Her er et udkast af nogle af de hårbånd og hårelastikker I kan 

lave i Fabrikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at det er fars dag den 5. juni!  

Mangler du gave til far, så kom ned 

og få ideer eller bliv inspireret :)  

https://www.cchobby.dk/media/catalog/product/cache/29/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/1/v12541(1)5576b615c2af9.jpg
https://www.cchobby.dk/media/catalog/product/cache/29/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/1/v118015576b601a8110.jpg
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia0eKDiq_iAhXrxMQBHcqyD30QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpngio.com%2FPNG%2F3080-flower-black-and-white-png.html&psig=AOvVaw3WX66UjgqJ4vmlEgS6cI8s&ust=1558612450454554
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia0eKDiq_iAhXrxMQBHcqyD30QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpngio.com%2FPNG%2F3080-flower-black-and-white-png.html&psig=AOvVaw3WX66UjgqJ4vmlEgS6cI8s&ust=1558612450454554
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Her er et udkast af nogle af de 
kreationer, som er blevet lavet i 

maj måned. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Filippa 4.d 

Ida Marie 3.c 

Lærke 3.c 

 
 
 

Hver måned kan der ses nye 
kreationer i ”Det kreative hjørne” 
i klubbladet. Så hold øje, måske 
er det din kreation, der kan ses, 
eller måske du kan blive inspire-

ret af andres.  
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 Vinderne af vores Tegnekonkurrencer 
Her er vinderne af vores tegnekonkurrencer, som er blevet fundet 
ved lodtrækning. Der er blevet produceret mange flotte tegninger, 
og dem kan I se her —-> 
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De kreative medlemmer fra skakten.  

Vi har tegnet og klippeklistret. 
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Vi er stadig i gang med vores kunstpro-
jekter. Sig endelig til hvis du har lyst 

til at være med!  

One-line billeder  

Kunst i bøger 

Inspiration fra 
Hama perler 

Det er gratis at lave kunst i Fabrikken, da 
det skal være med til at udsmykke Skakten. 
Vi håber, at der er mange der gerne vil væ-
re med. Hvis I har gode ideer til kunstpro-
jekter, så tag fat i Laura eller Naja og for-
tæl om det. Måske det er dit projekt der 

bliver det næste :)  

Hver mandag er der spiseaften for  
5.-9. kl. i aftenklub. 
Maden bliver serveret ca. kl. 18.00. 
Hvis man vil være sikret et måltid, skal 
man ringe til Skakten og tilmelde sig 
INDEN kl. 15.00 

 
Pris: 20 kr. 

 

 
Mandag d.  7. juni 

Grillmad og kartoffelsalat 
 

Mandag d.  14. juni 

Kylling i karry med ris, gnave-
grønt og flutes 

 
Mandag d. 21. juni 

Hjemmelavet burger 
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Vores side hedder: Klub Skakten.  
 
Her poster vi info om aktiviteter og 
arrangementer i Skakten. 
 
Husk også at tjekke Klub Allerøds facebookside 
Her poster vi info omkring ture og andre 
arrangementer.  

 
”Hårbånd” 

Find os på  

https://eu2.flamingtext.com/Tools/download/coollogo_com.png?url=https://de22-engine.flamingtext.com/netfu/tmp28003/coollogo_com-31423739.png&_loc=image


16  

 

 Fransk hotdog  15 kr. 

 Toast+juice  12 kr. 

 Nudler+juice  12 kr. 

 Toast    8 kr. 

 Nudler    8 kr. 

 Miniflüte m. pålæg  6 kr. 

 Juice    6 kr. 

 Frugt    1 kr. 

 Yoghurt   5 kr. 

 Muslibar   5 kr. 

 Grovbolle   3 kr. 

 Grovbolle m. pålæg  6 kr. 

 Ristet rugbrød m pålæg  3 kr. 

 Flaskevand   10 kr. 

 Kanelkiks   2 kr. 

 Riskiks   1 kr. 

 

Husk at barkontoen er personlig.  

Café info 
Skakten fritids- og ungdomsklub 

Uglevang 1-3 

3450 Allerød 

Telefon: 48127980 

E-mail: kluballeroed@alleroed.dk 

www.kluballeroed.dk 
 

Afd.Leder: Bolette Castøe Jacobsen/

bolm@alleroed.dk/tlf:48127984 

Kontingentet udgør pr. 1. januar 2021  
4.-6. kl.:  254 kr. 
7. kl. og UK: 74kr. 

Juli måned er kontingentfri  
 
Ved udmeldelse af klubben, skal I benytte 
jer af Allerød Kommunes hjemmeside. 
I kan bruge dette link til udmeldelse af 
klubtilbud: 
https://pladsanvisning.alleroed.dk/
alleroedpub/login.htm  

Skaktens Åbningstider: 

Mandag:                             

Tirsdag:             

Onsdag:      

Torsdag:             

Fredag:             

13.00-17.00 og 17.00-22.00 

13.00-18.00 

13.00-17.00 og 17.00-22.00 

13.00-17.00 

13.00-17.00 

Kasper  Bolette  Jeanne  

Redaktionen består af personale og 
medlemmer i Skakten. Indhold til klubbladet 
afleveres senest den 10.  i måneden. 

Kontakt  

Matthew Naja Ahmet Morten Laura Heidi 

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

