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INTERVIEWS
MED UNGE

Jeg havde aldrig
tegnet portrættegninger før jeg
startede på holdet
- og se nu!?

KÆMPE GUIDE

Madholdet hjælper dig
med en lækker menu til din
næste date night

Har du vundet?
Kig dit blad igennem!
Kom til Åbent hus
d. 8. september for
flere konkurrencer!
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Smykkestyles
til inspiration

+ en NYHED om Guldsmedholdet

Vilde planer på CS:GO-holdene!

Ta' med
GYÖRGY
ANBEFALER
2 FEDE
OUTDOOR
OPLEVELSER

i det blå
ud

53 ting, du kan lave
indtil vi rammer jul
og 3 SNEAKPEAKS

2 fantastiske
klubber
MATHIAS ER
KOORDINATOR FOR
KLUBBERNE

Q&A
1. Hvad koster det? Klubberne er gratis at komme i
2. Hvornår starter klubberne? De starter fra d. 15/8 og følger skolernes ferie.
3. Skal jeg tilmelde mig? Nej, du dukker bare op. Du må komme i begge klubber, og du
må komme og gå, som du har lyst til indenfor åbningstiden.
4. Kan man købe mad i klubben? Ja, du kan købe toast og nudler eller aftensmad, de

aftener hvor der laves mad (det er ikke hver gang). Du eller dine forældre kan betale
med mobilepay eller købe et klippekort, hvor hvert klip har en værdi af 5 kr.

Toast/nudler koster 5 kr. Aftensmad koster 15 kr.
5. Hvad hvis jeg ikke kender andre, der vil i klub samtidig med mig? Så kommer du bare
alene. Det er der mange der gør, og I skal nok lære hinanden at kende, gennem
aktiviteterne eller samtalerne.

6. Hvem kan jeg skrive til med spørgsmål? Skriv til Mathias: mjm@ringsted.dk

KLUB SYD
Klubben ligger på 1. sal i Ahornhallen. Her
kan du spille på vores computere, hygge
med vennerne eller gå i vores musikstudie,
hvor du kan producere og indspille egen
musik. Mohannad brænder for at hjælpe
jer med jeres musik. En af sangene der er
lavet i studiet i Syd, har fået 30.000
streaminger! WAUW! Vi har også adgang
til hallen, så vi spiller rigtig tit bold - mest
fodbold, men andet bold og andre
aktiviteter kan vi også sagtens lokkes til.

ÅBNINGSTIDER
FREM TIL JUL

MANDAGE KL. 16.00-20.00
ONSDAGE KL. 16.00-20.00
SØNDAGE KL. 16.00-19.00
KLUB K
Klub K ligger på Korsevænget 16, ligesom
UngRingsteds kontor, SSP, knallertholdene
og det meste af fritidsundervisningen. Vi
laver forskellige aktiviteter på åbningsaftnerne, som de unge og klubpersonalet i
fællesskab har planlagt. I klubben kan du
altid spille computer, pool, playstation,
bordtennis, bordfodbold, boldspil, kort- og
brætspil, lave mad, kreative projekter eller
hænge ud til en sludder med en af medarbejderne og de andre unge.

ÅBNINGSTIDER
FREM TIL JUL

TIRSDAGE KL. 15.30-20.30
TORSDAGE KL. 15.30-20.30

På Ung kan man
råbe når det går
godt eller skidt i FIFA
- den går ikke
derhjemme.

DEZZ
KLUB, STUDIET & PARIS

Jeg har brugt Ung rigtig meget.
Bare til at hænge ud og lige
komme ned og spille lidt Fifa med
drengene og høre noget musik.
Du ved, bare chille og få en CapriSonne. Jeg har også været med i
Paris – det var fedt! Vi kunne selv
gå rundt i byen og fik set helt vildt
meget, og så var det nogle sjove
voksne der var med. Nice at være
afsted uden ens forældre.
Jeg har også brugt
studiet i Klub Syd
rigtig meget sammen
med Mo, hvor jeg
har lavet min musik.
Jeg har et godt
netværk der bakker
mine musik-drømme
op. En af mine sange
har fået 30.000
streams på Spotify
og den anden dag
optog vi musikvideo
ude i Sønderpark.

Fed og gratis
undervisning
CATHARINA ER
KOORDINATOR FOR
UNDERVISNING,
TURE OG REJSER

Q&A
1. Hvad koster det? Undervisningen er gratis. Ture og rejser koster penge
2. Hvornår starter holdene? De starter op fra d. 26. September
3. Hvordan tilmelder jeg mig? På www.UngRingsted.dk
4. Hvornår kan jeg tilmelde mig? Du kan tilmelde dig fra d. 3. August

5. Hvor mange hold må man tilmelde sig? Alle dem du kan overskue
6. Hvad hvis der står venteliste? Tilmeld dig, måske opretter vi et hold mere

7. Hvordan melder jeg mig fra? Skriv til Catharina: cafi@ringsted.dk
8. Hvad hvis jeg ikke kender andre, der vil på samme hold som mig? Så kommer du bare
alene. Det er der mange der gør og I lærer hinanden at kende, fordi I har noget til
fælles

9. Hvor længe går man på et hold? Det gør man enten til og med jul eller til og med april.
Det står på hjemmesiden under hvert hold

GULDSMED
Slip din indre kreativitet / kunstner løs og
lær hvordan du med værktøj og dine
hænder kan lave de smukkeste smykker.
Du får lov til at designe og fremstille dine
helt egne smykker. Hvis du ikke har en
ide, så hjælpes vi ad med at finde på en og
eksperimenterer til det lykkes. Du kan lave
smykker i tråd, plade, perler, fimo ler eller
hvad du ellers skulle have lyst til at prøve
af. Vi arbejder dog mest i sølv.
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Smykkestyles
til inspiration

NYHED - Nu kan du også lave perlesmykker!

TORSDAG
17:00-20:00

KORSEVÆNGET 16

Brug QR-koden for at se
hvor billederne er lånt fra

Perlesmykker

MATHILDE

Her kan jeg både
være sammen med
andre og være
sammen uden rigtig
at være sammen,
fordi jeg fordyber
mig med mit og de
fordyber sig med
deres.

TEK-Værksted & Guldsmed
Jeg elsker at være kreativ og lave ting med
hænderne! Jeg startede på UngRingsted fordi jeg
havde fået jer anbefalet. Jeg havde brug for at
komme ud og møde andre. Jeg var GODT NOK
nervøs! Det behøvede jeg ikke. I er så imødekommende og gode til at gribe mine ideer. Vi snakker
godt sammen på holdene og hygger os rigtig
meget. Jeg bliver slet ikke træt, når jeg er på
UngRingsted, som når jeg er i skole. Det er lidt
sjovt! Jeg tror det er, fordi jeg er så glad, for det jeg
laver, når jeg er hos jer. Hvis man er i tvivl om man
vil starte på et hold, så prøv det - man kan altid
stoppe, hvis det ikke var noget for en.
Mathilde sælger faktisk nogle af sine fine DIY
smykker på Ringsted Kræmmermarked i år.

TEK-VÆRKSTED

MANDAG
16:00-20:00

KORSEVÆNGET 16

Er du interesseret i at være
kreativ med de nye
teknologier: 3D-printere,
lasercutter, folieskærer &
heatpress? Måske du har
mange gode ideer eller er
faldet over fede kreative
ting på TikTok eller
YouTube, som du også
kunne tænke dig at lave.
Måske har du altid gerne
ville prøve at lege med
Lego-robotter? På TEKværkstedet kan vi det hele!

PROJEKT RUNWAY

TIRSDAG
17:00-20:00

KORSEVÆNGET 16

Har du set Projekt Runway?
Designerne laver de
skønneste kjoler i de
dyreste stoffer. Her laver vi
de skønneste kjoler i papir,
ligesom de gør på stylistuddannelsen! Du kan lave
de vildeste designs - ingen
begrænsninger! Kjolen skal
kunne passes af en af jer på
holdet. Papir er et
fantastisk materiale og kan
meget mere end du aner.
Du skal ikke kunne noget i
forvejen, det lærer du her.

IMPROVISATIONS
TEATER + SHOW

Andreas er
uddannet
skuespiller og
brænder for
teater!

ONSDAG
16:00-18:30

KORSEVÆNGET 16

Impro er kunsten at spille
teater uden manuskript el.
forberedelse. Her lærer vi
at digte på stedet ved at at
træne jeres kreativitet,
spontanitet og fantasi, så I
hurtigt kan finde på sjove
historier og scener. Impro
er en holdsport, så der vil
være stort fokus på samarbejde, og hvordan I kan
hjælpe hinanden med at
stråle. Forløbet sluttes af
med en lille forestilling for
et inviteret publikum.

MANDAG
19:30-20:30

JAPANSK

KORSEVÆNGET 16

Lær "rejsejapansk", de første 100
skrifttegn og skrive kalligrafi med
pensel! Tid til sushi og ta' selfies.
Vi ser film i uge: 44 49, 5, 9 og 13.

ONSDAG
16:30-18:00

ENGELSK

KORSEVÆNGET 16

Vi øver mundtlige færdigheder,
som du kan bruge i hverdagen og
til eksamen. Fokus på billeder, lyd,
sang og dans, tekster, og ture.

MANDAG
16:00-18:00
KORSEVÆNGET 16

FRANSK MANDAG

Fokus på det talende samt en let
og nem tilgang til grammatikken
på en enkel og frisk måde. Der vil
være tid og hjælp til at lave lektier.

ONSDAG
18:15-19:45

SPANSK

KORSEVÆNGET 16

Lær “rejsespansk” gennem
billeder, lyd, sang, dans, tekster,
quizzer, ture og en tur i køkkenet
med hvor vi skal lave spansk mad.

TIRSDAG
17:30-19:45
KORSEVÆNGET 16

MATEMATIK

Lær at forstå det logiske i
matematik, med eksempler fra
virkeligheden, fysiske materialer
og bevægelse/lege.

ONSDAG
16:00-18:00
KORSEVÆNGET 16

FRANSK ONSDAG

Fokus på det talende samt en let
og nem tilgang til grammatikken
på en enkel og frisk måde. Der vil
være tid og hjælp til at lave lektier.

• SKITSE • TEGNE • MALE •

BILLEDKUNST - MALERI
OG PROTRÆTTEGNING
Lær at tegne protræt-tegning af
en kendt, som du selv vælger.
Du lærer også at blande alle
farver ud fra kun 3 farver, så du
kan lave et maleri i de farver du
ønsker! Vi maler motiver, som
du igen selv vælger, og så bliver
der lavet flotte billeder i akryl.
Her behøver du heller ikke at
kunne noget i forvejen – bare du
har lyst til at prøve.
Vi tager også på hyggelige
inspirationsture, som vi
planlægger sammen. Det kunne
eksempelvis være til "Arken",
Sorø Kunstmuseum eller noget
helt tredje.

ONSDAG
17:15-20:15

KORSEVÆNGET 16

Jeg havde aldrig
tegnet portrættegninger før jeg
startede på holdet
- og se nu!?

Jeg har aldrig haft det så sjovt på et
hold før, og jeg havde det så
hyggeligt med de andre på holdet.

FREJA
FITNESS OG BILLEDKUNST

Jeg har brugt Ung rigtig meget og har været super glad for at gå til
billedkunst og fitness! Det var sygt sjovt til Fitness – har aldrig grinet så
meget på et hold. Alle de andre kendte hinanden, men de var bare så
åbne, og jeg følte lynhurtigt, at jeg var en del af holdet. Billedkunst var
også bare SÅ hyggeligt – vi hyggede, imens vi malede, hørte musik og
snakkede sammen. Jeg har ellers altid været lidt nervøs, når jeg skulle
starte på et nyt hold, fordi er der nu nogen, man kan med. Men første
gang til billedkunst gik der kun en halv time, og så sad vi alle sammen og
snakkede sammen og grinte. Jeg er virkelig glad for, at jeg fik tilmeldt
mig – og det er jo så vildt, at det er gratis eller i hvert fald koster meget
lidt at bruge tilbuddene på UngRingsted. Det er virkelig cool! Alle de
voksne er også bare SÅ søde, afslappede og gode til at få en til at føle
sig inkluderet - og det er bare så rart og gør det fedt at komme med på
tur eller i klub. - Så tør man godt tilmelde sig en tur, selvom man måske
ikke lige kender alle.

TIRSDAG
19:00-21:00

MANDALA

KORSEVÆNGET 16

Lær at lave egne mandalaer.
Mandalakunsten kan bruges som
et lille pusterum fra den hektiske
hverdag. Sammen fordyber vi os.

MANDAG
17:00-19:00

BOGKLUB

Elsker du litteratur? Lær at kigge
på alt det, der gemmer sig mellem
linjerne sammen med andre, der
er vilde med bøger og historier!

ONSDAG
17:00-20:00

BRÆTSPIL

KORSEVÆNGET 16

Kan du lide fællesskab, hygge,
gode snacks og strategi-brætspil,
hvor du skal bruge hovedet?
- så er holdet lige noget for dig!

TORSDAG
19:00-21:00

FITNESS

KORSEVÆNGET 16

Lær om det grundlæggende
bag fitness, og hvordan du
opnår netop dit mål! Vi træner
sammen i Fit&Sund Ringsted.

KORSEVÆNGET 16

FREDAG
17:00-21:00

D&D

KORSEVÆNGET 16

Med terninger, papir, blyant og
fantasi, rejser vi ind i myternes
eventyrlige og middelalderlige
verden, hvor alt kan ske!

ONSDAG
18:00-20:00
KORSEVÆNGET 16

SELVFORSVAR - PIGER

Lær selvforsvars-teknikkerne:
parader, stød, spark, slag, låse,
kast, kamp med/mod våben og
lær at nedtrappe en konflikt!
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MADHOLD
Lær at lave lækker, velsmagende og spændende
mad. Måske du er vild
med hjemkundskab eller
bare interesseret i mad,
så meld dig til! På holdet
skal vi lære, hvordan man
tilbereder mad, både
madretter og deserter
med forskellige teknikker,
og hvordan man smager
maden til ved at bruge de
5 grundsmage. Lær at
eksperimentere, men
også følge en opskrift. Vi
tager gode billeder af
vores mad og laver en
fælles opskriftsbog til jul.

købsliste h
ind
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TORSDAG
KL. 17-20
BENLØSE

ONSDAG
18:15-21:00

COSPLAY

KORSEVÆNGET 16

Lav dit eget kostume til cosplay
og rollespil. Vi arbejder fra skitse
til færdigt kostume. Der er plads
til både begyndere, og mere øvet.

MANDAG
19:30-20:30

MANGA

KORSEVÆNGET 16

Lær tegnestilens udtryk, frisurer, tøj,
bevægelser og action. Sæt prik- ken over
i’et med farver, skygger og lys. Vi hygger
5 gange med film i uge: 44 49, 5, 9 og 13.

SØNDAG
18:30-20:30

DANCE MIX

KLUB SYD

Vi kommer til at danse mange forskellige
stilarter: Hip hop, Afrobeat, Waacking,
House mfl. Har du en stilart du gerne vil
lære, så kan vi sagtens tilføje den.

Tina har
koreograferet og
danset til Danish
Deejay Awards,
Soul Cabaret Paris
og danse-crewet
Afrodisiac, som hun
er stifter af.

SØNDAG
16:00-18:00

RAP

KORSEVÆNGET 16

Vil du lære eller blive bedre til at rappe?
Vi jammer, skriver tekster, lærer
teknikker i leveringen på mikrofonen,
indspiller og inspirerer hinanden.

Der er så mange
ting, man kan gå
til! Jeg tænkte:
"WOW, kan man
også det - Vildt!"

ANNA
COSPLAY, D&D, LAN &
MINECRAFT

Der er så mange ting, man kan gå
til hernede - her er noget for alle.
Jeg kan huske en af de første par
gange, jeg brugte UngRingsted,
at jeg tænkte: "WOW, kan man
også det - Vildt!". Her er virkelig
nogle fantastiske mennesker og
voksne - det er også derfor, jeg
så godt kan lide at være her! Det
kan jeg vidst ikke sige nok! Det er
også et sted, der er meget
inkluderende. Man kan lige som
bare få lov til at være sig selv,
fordi man er her for at have det
sjovt med hinanden.
Fællesskabet på holdene er
meget tæt. Måske ikke første
gang, fordi man lige skal lære
hinanden at kende, men det
bliver venskaber, man holder
ved. Undervisningen er særlig,
fordi der ikke er noget pres - man
bestemmer rigtig meget selv! Det
kan jeg godt lide.

Tjek holden

d her!
eu

Freja Nielsen
Hvor tilmelder jeg mig knallert?
Hvor gammel skal jeg være?
Hvad er prisen?

Catharina Almskou
Tilmeld dig på UngRingsted.dk
Husk at tilknytte et dankort! Du kan
starte når du er fyldt 14,5 år. Prisen
for hele knallertkørekortet er 640,-

Freja Nielsen

Hvorfor kan jeg kun tilmelde mig
førstehjælp til knallert? Kommer
der flere knallerthold end dem der
allerede er på hjemmesiden?

Catharina Almskou

Du skal gennemføre førstehjælp
FØR, du kan skrives op til knallert.
Alle vores knallerthold, for skoleåret 22/23, er på hjemmesiden nu.

Konkurrence
Hurtig hund, har sat spor ...
Kan du finde 5 spor i dit katalog,
så er du den heldige vinder af 200
kr.'s rabat på Heide Park turen?
Find 5 hundepote-aftryk!
Aftrykket her tæller
OGSÅ med!

KOM TIL
ÅBENT HUS!
¤ FEDE KONKURRENCER
VINDER DU? ... PENGEGAVEKORT TIL TURE OG
REJSER PÅ HØJKANT!
¤ MASSERE AF SJOVE
AKTIVITETER
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¤ MØD MEDARBEJDERNE

1.

MARTIN
SKILLS
Professionel
Teamwork
Præcision
Timing
Utility
Lederskab
Taktiske færdigheder
Målsætning
Vindermentalitet
Godt humør

E-SPORT

SNEAK
PEAK
2023 - LAN
D. 4. FEB.
n!

At være god til E-sport kræver
meget træning og
udholdenhed. Du skal også
være god til at tænke strategisk
og hurtigt. Der skal tages svære
beslutninger, samarbejdes og
kommunikeres! For at blive
blandt de bedste, er det vigtigt
at have gode reflekser. De
bedste spillere i verden har
fokus på søvn, kost og motion
for at kunne præstere på
højeste niveau. - Det giver
overskud og energi til at
koncentrere sig længe under
vigtige kampe. Derfor vil vi også
trække skyde-spillene ”udenfor”
og bevæge os!

H usk
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MANDAG
16:00-18:00

MANDAG
18:15-21:00
KORSEVÆNGET 16

MINECRAFT

Udforsk Minecrafts firkantede
verden! Der vil være tid til egne
projekter og fælles opgaver, hvor
vi sammen sætter mål og øver os.

KORSEVÆNGET 16

FRA NO TIL GO

Lær at spille CS:GO eller træn dig
dygtigere! Der vil være fokus på
sammenhold omkring spillet og
med hinanden uden for CS:GO.

ONSDAG
16:00-18:00

ONSDAG
18:15-20:30
KORSEVÆNGET 16

FRA GO TIL PRO

KORSEVÆNGET 16

PIGER DER SPIRER

Vi stiller skarpt på strategier i
CS:GO. Vi har fokus på at træne
på alt det, som er nødvendigt for
at kunne ramme toppen og vinde!

Trænger du til at give drengene lidt
ekstra klø og lære nye tricks? Vi
træner alt fra de mest simple CS:GO
ting til de mere komplicerede.

D. 10/12
KL. 16-23
GRATIS

D. 14.-16.
OKTOBER
AFG. KL. 17
500,-

JULE LAN

For at komme i et ekstra godt
julehumør, afholder vi vores
eget LAN. Her er alle, som er
vilde med E-sport velkomne!

NPF

DK's største LAN ‘event. Se live-kampe
i forskellige e-sports-turneringer, mød
nogle af ens yndlingsstreamere og
deltag i konkurrencer! Fed weekend!
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ONLINE
HOLD

ONSDAG
18:00-21:00

DISC
OR
D
TORSDAG
18:00-20:00

KOREANSK

ONLINE

Interesserer du dig for k-pop og
koreansk kultur? Lær her at læse
det koreanske alfabet og lær
mere om Korea som land!

ONLINE

LEGO-WORKSHOP

Her kan du bygge LEGOkreationer efter fri fantasi, lære
avancerede byggeteknikker og få
nye LEGO-venner imens!

ONSDAG
16:00-17:00

TORSDAG
16:30-19:30
ONLINE

DIGITAL ART & GAME DESIGN
Drømmer du om at blive game
designer, animator, eller grafiker?
Lær teknikker som professionelle
grafikere og game designere bruger

LGBTQIA

ONLINE

Vi kigger på LGBTQIA-emner i al
sin mangfoldighed og bliver lidt
klogere på sammenhænge. Vi
sætter rammen for et trygt forløb!

LØRDAG
10:00-12:00
ONLINE

RUMFART & TEKNOLOGI

Vild med rumfart og teknologi? Hvad
synes du er spændende? Krigsraketter, bomber, en mand der gik
på månen? Vi kommer til det hele!

FREDAG
16:00-18:00
ONLINE

VALHEIM (E-SPORT)

Vi skaber et vikingesamfund med
inspiration i historien og explorer
derfra. Slaye bosses, konkurrencer,
tvekamp, fælleskab og meget mere!

MANDAG
17:00-19:00

FYSIK/KEMI

ONLINE

Vi laver sjove forsøg med hjemmets
mange remedier og kemikalier. Få
mulighed for at få hjælp til særlige
områder eller lær nye ting!

MANDAG
16:00-18:00

ASTROLOGI

ONLINE

Har du en astrolog gemt i maven?
Du vil lære at tyde dit og andres
horoskop og lære en masse om
dig selv gennem dit horoskop.

ONSDAG
16:00-17:30
ONLINE

DANSK SOM 2. SPROG

Er du motiveret for at yde en ekstra
indsats for at blive bedre til dansk
hurtigt? Bliv bedre til at anvende
dansk i alle skolens fag og i din fritid.

MANDAG
19:30-21:00
ONLINE

MUNDTLIG ENGELSK

Går du i 9. eller 10. klasse og vil du
gerne blive bedre og mere sikker i
at tale engelsk? Vi har fokus på de
mundtlige færdigheder.

Heidke
Par

D. 9.-10.
SEPTEMBER
AFG. 15:30
650,-

Det er bare det fedeste at
komme med på tur med Ung!

MELINE
RKE, LALANDIA OG TIVOLI

Det fedeste er at komme med på tur med ungdomsskolen!
Det er fedt fordi, så er vi afsted med vores venner og veninder, og er
afsted med nogle voksne, der ikke er vores forældre eller vores
lærere, og hvor vi kan være mere os selv og lave nogle sjove ting. De
voksne hos Ung er bare så søde og nemme at snakke med, og så er de
rigtig gode til at få en til at føle sig godt tilpas. Jeg ville faktisk rigtig
gerne gå til hold på ungdomsskolen, men jeg tror bare ikke jeg har tid
til det med al min træning. Men jeg skal helt klart fortsætte med at
være en del af RKE og være med på flere ture og rejser. Jeg har fået
så mange nye venskaber og oplevelser - især gennem RKE. Og jeg
glæder mig til at skulle bruge Ung endnu mere her i 8. klasse - skal
helt klart på nogle flere ture med Ung!

Er du til fart
over feltet?
6 ANBEFALINGER
FRA ANNIKA

1.

HEIDE

D. 9/9-10/9
AFG. 15:30
PARK 650,-

Har du nogensinde været i Heide
Park i Tyskland? Vi kører i én stor
bus, på bedste road trip maner.
HELE lørdagen bruger vi i parken!

2.

GOKART

Så er det blevet tid til en tur med
fart over feltet i en af verdens
største indendørs gokartbaner,
nemlig Racehall i Tåstrup!

3.

D. 11/11
AFG. 17:00
NATTEHOP 300,Kom med til den vildeste overnatning i trampolinpark med pizza,
fede natteaktiviteter og massere af
hygge! Lørdagen oser vi i Odense.

4.

GAME ON

UD I NATTEN

Få en MEGA fed oplevelse, hvor en
del af turen er hemmelig! Du vil
blive overrasket - det vi kan røbe
er, at vi bl.a. skal på Ghost-tour.

D. 8/10
KL. 10-17
60,-

Vi åbner dørene for en hel dag
med masser af FIFA 22-kampe,
Just Dance, EvoTag, en masse
konkurrencer og andet sjov.

6.

5.

18/11-19/11
AFG. 17:00
200,-

D. 30/9
AFG. 15:30
200,-

FEST

D. 28/10
KL. 20-00
GRATIS

Fredag d. 28 oktober åbner vi
dørene til en brag af en fest!
Temaet er Halloween, så dress
dig gerne spooky up, hvis du tør!

CAROLINE

På UngRingsted er der plads til
alle. Her kan man være sig selv
og så er der en god stemning…

KLUB, TIVOLI & VILDE VULKANER
Jeg elsker at spille airhockey, når jeg er i klub.
Klubdagene om tirsdagene, inden sommerferien, for
6. klasserne, har bare været super hyggelige! Her er
så fed en stemning, og det er rart at lære andre at
kende. Nogle gange kan jeg have svært ved at
starte samtaler med nye - det kan være lidt
grænseoverskridende, men når nervøsiteten lige
lægger sig, er jeg faktisk ret god til det.
Både i klub og på ture er der plads til, alle kan være
sig selv. De voksne ved, hvordan vi har det, og ved
hvornår de kan lave sjov med os og hvornår de ikke
skal. Jeg glæder mig til at jeg kan bruge
UngRingsted endnu mere efter sommerferien,
særligt turene! Det kunne være fedt at komme med
til Heide Park, jeg kan godt lide forlystelser!

SATS EN 50’ER

D. 27/10
KL. 16-20
50,-

Er du nysgerrig og frisk på
overraskelser, har du modet
til at satse alt uden at vide
hvad du får – andet end det
bliver vildt fedt og for nogen
udfordrende? Så er SATS EN
50'er lige noget for dig. Her
er der planlagt aktiviteter
med det formål at prøve
grænser og nye muligheder
af. Det vigtigste er, at vi har
det sjovt, får grinet sammen
og prøvet noget nyt. Det vil
være nye oplevelser fra gang
til gang. Første gang er i okt.
og næste gang i dec.

BERLIN

D. 18.-21.
OKTOBER
AFG. 9:00
1800,-

Vil du med på eventyr i
efterårsferien, når turen går
til Berlin? Vi skal en tur i de
uhyggelige Berlin Dungeons,
shoppe i Berlins hyggelige
shopping-gader og se nogle
af Berlins berømte seværdigheder, på skattejagtsbytur
og løse forskellige gåder
mens vi kommer forbi
Berlin-muren og Check Point
Charlie OG SÅ skal vi på en
cykeltur gennem byens mest
livlige kvarterer for at opleve
Berlins alternative kunst- og
grafittikultur! Det blir' FEDT!

LÜBECK JULETUR

D. 10/11
AFG. 8:00
150,-

Pjattet med jul? Gå juleamok
på et af de største julemarkeder, når vi tager en
endagstur til Lübeck i
Tyskland. Vi bruger hele
dagen på julemarked, som i
de gode gamle dage. Byen er
fyldt med boder, gaver,
marcipan-grise, og en hel del
julestemning. Så du kan i
den grad spise dig mæt i
søde sager, shoppe juletamtam eller bare nyde
julestemningen. Vi holder et
stop på færgen både på udog hjemrejsen.

Oplevelser i
naturen er fede!
TA' MED GYÖRGY
PÅ TUR!

KANOTUR

D. 26.-27.
AUGUST
AFG. 16:30
150,-

Vi skal ud og sejle, lære lidt
teknik, kæntre, rede hinanden
og grine en hel del. Vi skal
også lave mad og hygge!

D. 4.-6.
NOVEMBER
AFG. 16:00
BRORFELDE 200,Vi skal ud og opleve den klare
nattehimmel og blive lidt
klogere på alt det, der er der
ude. Det bliver SÅ hyggeligt og
SÅ SMUKT!

Her er hyggeligt og man kan altid
finde på noget at lave.

MARK
VILDE VULKANER & KLUB

Det er hyggeligt at være i klub med vennerne. Her kan man altid lave
noget. Alle burde komme! Vennerne og jeg sidder mest og snakker
eller spiller TecBall i haven.
Du fanger mig lige som jeg er kommet hjem fra Vilde Vulkaner. Det
var rigtig sjovt! - særligt det at sove sammen med de andre og møde
nye mennesker. Jeg har nok fået 20 menneskers snaps / insta.
Det var ret svært at slå telt op - det gør vi også sjældent. Heldigvis
var der nogle piger der gad at “hjælpe” - eller de gjorde bare det
hele selv - det var de gode til! Vi var faktisk ret gode til at hjælpe
hinanden på turen, det var fedt! Vi var også i TV’et - jeg blev
interviewet, det var også en ret sjov oplevelse!

K
A
E
SN
!
K
A
E
P
2023
R
REJSE

Nassfeld
D. 14.-19.
februar
3850 kr,-

S!
YD
R
TK
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D. 1.-5. APRIL
3300 KR,-

FRA NO
TIL GO
16:00-18:00

OVERSIGT OVER HOLD OG TURE
MINECRAFT
18:15-21:00

ONLINE
LGBTQIA
16:00-17:00

BOGKLUB
17:00-19:00

ONLINE
DANSK 2.
SPROG
16:00-17:30

GULDSMED
KL. 17-20

MANGA
18:30-19:30

SPANSK
18:15-19:45

TORSDAG

TEKVÆRKSTED
16:00-20:00

ONLINE
MUNDTLIG
ENGELSK
19:30-21:00

ENGELSK
16:30-18:00

BILLEDKUNST
17:15-20:15

ONLINE
VALHEIM
(E-SPORT)
16:00-18:00

FRANSK
16:00-18:00

ONLINE
FYSIK/KEMI
17:00-19:00

PIGER DER
SPIRER
16:00-18:00

SELVFORSVAR
18:00-20:00

D&D
17:00-21:00

JAPANSK
19:30-20:30

ONLINE
ASTROLOGI
16:00-18:00

FRANSK
16:00-18:00

BRÆTSPIL
17:00-20:00

FREDAG

MANDAG

MANDALA
19:00-21:00

IMPRO.
TEATER OG
SHOW
16:00-18:30

FRA GO
TIL PRO
18:15-20:30

ONLINE
DIGITAL ART
& GAME
DESIGN
16:30-19:30

MANDALA
19:00-21:00

ONSDAG

COSPLAY
18:15-21:00

ONLINE
KOREANSK
18:00-20:00

DANCE MIX
18:30-20:30

MATEMATIK
17:30-19:45

ONLINE
LEGO
WORKSHOP
16:00-17:00

FITNESS
19:00-21:00

RAP
16:00-19:00

PROJEKT
RUNWAY
17:00-20:00

MADHOLD
KL. 17-20

SØNDAG

TIRSDAG

LØRDAG

ONLINE
RUMFART &
TEKNOLOGI
10:00-12:00

FØRSTEHJÆLP OG KNALLERT LIGGER FORSKELLIGE UGE DAGE I FORSKELLIGT TIDSRUM.

2022

AUGUST
KANOTUR

SEPTEMBER
HEIDE PARK
GOKART

OKTOBER
NPF
GAME ON
FEST 7. KL.
SATS EN 50'ER
BERLIN

NOVEMBER
NATTEHOP
UD I NATTEN
BRORFELDE

DECEMBER
JULE LAN
LÜBECK
JULETUR

Vi glæder os til at se dig!
Helle

Søren

Stine

Tina

Mathias

Catharina

Matti

John

Signe

Rune

Peter

Markus

Anne Marie

György

Annika

Louise

Ricky

Kristian

Mohannad

Emre

Mustafa

Nadeem

Ahmed

Serpil

Andreas

Sandra

Yurika

Preben

Claus V.

Claus N.

Karina

Tina

Teit

Stephanie

Morten

Maurice

Joan

Martin

Kith
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UngRingsted
Korsevænget 16, 4100
ungdomsskolen@ringsted.dk
57627650

