Youth
comes once in a
life time!
Use it wise!

»

Fremtidens kompetencer
til fremtidens voksne

September 2020 - December 2020

UngRingsted

«

64 fede ting du helt sikkert bør tjekke ud!
Alle hold er gratis! Ture og rejser koster penge
Gå på opdagelse i kataloget og find dig selv i
mixet mellem uddannelse og underholdning

Ungdomsskole
Ungdomsklubber
SSP-konsulenter
UngRingsted er for dig,
der er mellem 13 og 18 år
og som bor eller går i skole
i Ringsted .
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Er du enig i, at din fritid skal være sjov
og fyldt med gode oplevelser?
Så vælg UngRingsted! Vi har både klubber,
fritidshold og eventyr. Her er undervisningen
sjov, lærerig, spændende og anderledes.
Det gælder også, hvis du skal have et løft
eller udfordres i de boglige fag.
Det skal være sjovt OG lærerigt at komme her!
UngRingsted har to klubber, som du kan komme
i eftermiddag og aften. Læs mere om Klub K og
Klub SYD på næste side.
Har du brug for at tale med nogen, på ene-hånd,
som lytter til lige netop dét, DU har på hjerte, så
hiv fat i SSP eller ring til dem på tlf.: 29 36 47 91.
Du kan ringe anonymt alle hverdage mellem
kl. 17 og 22 (dog ikke på helligdage).
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følger du med

@ungringsted
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Klub K

Åbningstider på
UngRingsted.dk

Korsevænget 16
Åbner d. 24/8

Klubben ligger på Ungdomsskolen. Vi laver forskellige
aktiviteter på åbningsaftnerne, som de voksne har
planlagt. I klubben kan man altid spille computer, pool,
playstation, bordtennis, bordfodbold, boldspil, kort- og
brætspil eller hænge ud til en sludder med en af medarbejderne. Har du gode ideer til, hvad vi skal lave på de
forskellige klubaftner, så hiv fat i en medarbejder - vi er
her for jer! Klub K holder åbent første fredag i måneden!

Klub SYD
Ahornhallen, 1. sal
Åbner d. 24/8

Klubben ligger på 1. sal i Ahornhallen. I klubben kan man
spille computer, playstation, bordtennis, bordfodbold,
pinball, kort- og brætspil. Vi spiller meget bold i hallen
- mest fodbold, men andet bold/aktiviteter kan vi også
lokkes til. Klubben har også et studie, som man kan indspille musik i og en drenge- og pigeklub man kan hygge
i. Har du ideer til, hvad vi skal lave, så kom og tal med os
om dem - vi er altid friske på at sludre med jer!

UngRingsted
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&Drengeklub
Pigeklub

Åbningstider på
UngRingsted.dk

Ahornhallen, 1. sal
Åbner i uge 36

Pigeklub er for alle 10-20 årige piger i Ringsted Syd. Vi
hygger os med forskellige aktiviteter, arrangementer og
ture ud af huset, som ofte planlægges ud fra pigernes
ønsker. Andre gange har de voksne fundet på noget sjovt.
Drengeklub er for alle 10-20 årige drenge i Ringsted Syd.
Vi hygger os med forskellige aktiviteter, arrangementer
og ture ud af huset. Vi spiller ofte Street Soccer udendørs
eller i hallen. Elsker du fede tricks og leg med bold, så kig
forbi. Vi vægter samvær og kammeratskab højt!

Pigerum
Klub K, Korsevænget 14-16
Åbner d. 2/9

Pigerum er for dig som af og til kan føle dig alene, men
gerne vil tale om de svære ting, der fylder, og som gerne
vil lave hyggelige ting sammen med andre piger. For at
få lov at komme i Pigerum, skal du eller en nær voksen
kontakte os på telefon: 20 13 77 16 eller silg@ringsted.dk
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kl. 17-21

VI ÅBNER SÆSONEN
MED ET BRAG! .
DU ER INVITERET til åbent hus hos
UngRingsted, når Mads Marius kommer og
performer energisk og humoristisk med emnet
FUCK KARAKTERER! Mads har mere end 70.000
følgere på SoMe og +14 mio visninger på FB.
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SIDSTE
DAG FOR
TILMELDING

Søndag d. 20.
september
2020.

DET ER GRATIS AT DELTAGE i alle vores aktiviteter. Betaling til materialer
kan dog forekomme. Skal du med os på tur/rejse, skal du betale de fulde
omkostninger. Når tilmeldigsfristen er overskrevet, får du besked på SMS om
holdet er oprettet. Derfor er det vigtigt, at vi får det rigtige mobilnummer fra dig.

SPØRGSMÅL VEDR.
KNALLERT:
STINE
TLF: 57 62 76 50
SHK@RINGSTED.DK
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SPØRGSMÅL VEDR.
KLUB:
ANNE
TLF: 20 37 16 72
AKNI@RINGSTED.DK

SPØRGSMÅL VEDR.
HOLD TILMELDING:
CATHARINA ALMSKOU
TLF: 61 19 93 20
CAFI@RINGSTED.DK
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TILMELDER DU DIG
# 1

KIG I KATALOGET OG LÆS MERE OM
DE HOLD DU FINDER INTERESSANTE

# 2

GÅ IND PÅ WWW.UNGRINGSTED.DK
OG TRYK PÅ KNAPPEN “UNG”

# 3

FIND DET HOLD DU VIL TILMELDE
DIG (DU KAN SØGE I SØGEFELTET)

# 4

TRYK IND PÅ HOLDET OG TRYK
“TILMELD DIG NU”
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Tilmeld dig på
UngRingsted.dk
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•

Fransk
•

•

•

•

Se mere
info på

3-årigt valgfag
fra 7.-9. klasse. Lær
alt om fransk kultur.
Vi laver mad, ser film,
besøger Rødovre
Ungdomsskolen og
rejser til Paris.

•

Spoken
words
•

•

•

•

Onsdag

Engelsk er vigtigt 17:00-19:00
at kunne, fordi det
kan bruges de fleste
steder i verden! Meld
dig til uanset om du
synes engelsk er
svært, sjovt, nemt
eller udfordrende?
Her tager vi aktuelle
emner op og skal
bl.a. lytte til, læse om
og forstå ældre og
nutidig rap-musik.

•

Brain
Booster
•

•

•

•

Se mere
info på

Hvilket talent har
du? På kurset vil
du opleve at blive
ekstra udfordret på
dine stærke sider, alt
imens du skal finde
løsninger på
problemstillinger i
samarbejde med
andre talentfulde
unge! Glæd dig!
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Regn
den ud

•

Torsdag

•

•

•

•

Synes du at
Pythagoras og
Euler lyder som byer
i Rusland? Så er du
ikke alene. Vi leger
med matematikken,
og gør den til at
forstå. Sammen regner vi den ud!

17:00-19:00

Storytelling

•

•

Onsdag

•

•

•

Vil du med ud i
"marken" som
fotograf & journalist?
Lær at fortælle din
historie gennem
bedre captions og
billeder til SoMe. Det
er ikke vigtigt, om du
skriver godt, men at
du har lysten. Bliv
en del af et godt
fællesskab, hvor vi
dokumenterer.

19:00-21:00

•

Lær
Japansk

Mandag

•

•

•

Du vil lære de
første 100
skrifttegn og skrive
kalligrafi med pensel!
Vi laver sushi, tager
selfies i kiminoer og
tager udfordringen
op med origami.

18:30-19:30
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•

Glæ
Starte der mig!
r til ja
pansk
lige o
m lidt
!

•

Balladedyr <3
i dag Læst 14:47

•
Læst 14:52

•

•

• mere
Se
info på

Young
Writer
•

•

•

•

Tirsdag

16:30-18:30
Dine tanker
bliver til ord, dine
ord bliver til sætninger og sætningerne bliver til bøger,
HVIS du skriver dem
ned, og gør det
godt. På holdet
hjælper vi hinanden
på vej mod forfatterskabet.

•

- Duk bare op!

•

Tysk begynder!
For dig, der har lyst
til at lære mere om
sproget, historien og
kulturen. Få hjælp
til lektier og andet
du har brug for. Vi
vil holde filmaftener
med popcorn og
masser af hygge!

14.56

LektieCafe

Bis
bald!

Spil dig
klog
•

•

•

•

Mandag

Er du vild med 16:30-18:30
brætspil? Vi spiller
det hele. Strategispil, samarbejdspil,
quizspil, kortspil og
meget mere. Hvis
der er stemning for
det, kan vi designe
vores eget spil.
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Influencer
•

Onsdag

•

•

•

•

Drømmer du
om at blive
influencer eller få
et flottere feed på
Insta & TikTok? Lær
at tage spændende
billeder og videoer,
og hvad der skal
til, for at de bliver
gode. I fællesskab
får vi fede ideer og
afprøver dem! Vi
klarer os med
mobilerne.

16:00-17:30

NEW
POST

Iværksætter
•

Tirsdag

•

•

•

•

Iværksætteri er
for alle, og du
skal være med!
Iværksættere former
vores verden og
fremtid med deres
kreative ideer og
løsninger. De sørger
for, at du kan bestille
pizza midt om
natten, de bringer
folk sammen på nye
sociale platforme,
skifter benzinbiler
ud med elektriske
biler og meget mere.
Kom og lær om
iværksætteri.

18:30-21:00
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Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

•

Stylist
•

•

•

•

Onsdag

Lær hvordan en
god styling er et
resultat af, hvordan
makeup, hår og tøj
spiller sammen. Du
vil lære alle tre ting,
så du kan style dig
selv og andre.

17:30-19:00

SUNNY
SUNNY
•

D A Y S

•
•

Beauty
Camp
•

•

•

•

D. 11.-13.

oktober
Tur til Horsens,
hvor vi skal lære
om styling og performance, sammen
med andre unge.
MAKE UP, HÅR,
MODESHOW, POOL
PARTY, VELVÆRE, &
FÆLLESKAB står på
menuen, når vi skal
igennem forskellige
workshops og lære
en masse!

•

Podcast
•

•

•

•

Mandag

Lær om alle de 18:30-20:30
dele, der tilsammen
skaber en god podcast. Sammen får vi
den gode idé, og
du lærer at arbejde
med mikrofoner,
interview, speak, og
lydredigering.
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•

Go High
By Night

D. 23/10

•

•

•

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk
•

Udforsk højder
om NATTEN!
Vi tager til Kragerup
Gods, hvor vi får
oplæring i klatring,
inden det går løs
med pandelamper
på klatrebanen i
naturens trækroner.
Det bliver for vildt!
Pris: 250 kr.

19:15-00:30

Hamborg &
Heidepark
•

•

•

•

Vil du opleve
den spændende by Hamborg?
Vi har 4 overnatninger. Vi skal rundt
i byen og få masser
af indtryk! Vi skal
også nyde en af
dagene i Nordtysklands største forlystelsespark. Heidepark har verdens
højeste og hurtigste
trærutjebane med
en tophastighed på
126 km/t. Du kan
også opleve fritfald
på 103 meter.
Pris: 1400 kr.
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Adrenalin

•

•

•

•

•

3 onsdage

Er du til adrena- 17:00-21:00
linsus og overraskelser? Og har du mod
på at få rykket til dine
grænser? Du vil komme på 3 fede ture,
hvor du bagefter vil
være SÅ stolt af dig
selv! Pris og datoer
på UngRingsted.dk

København
•

•

•

•

•

D. 13.-15.

november
Tag med på
Københavnertur,
når vi skal møde
andre unge fra hele
landet, hygge os med
sociale aktiviteter,
ud at se KBH, ose og
overnatte på deres
ungdomsgård.
Weekenden står i
fællesskabets tegn!

DET
H E MME LI G E

STED

•

Tivoli

•

•

•

•

D. 24/10

10:00-18:00
Vil du opleve
(u)hyggen i Tivoli?
Så tag med på tur!
Det bliver en skøn
tur, hvor vi hygger og
har det sjovt. Der vil
være masser af tid til
at prøve forlytelserne
og spise dig mæt i
søde sager.
Pris: 100 kr.
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Showdance
•

Torsdag

•

•

•

•

Dans er
sporten, hvor
du udfordrer din
hjerne mest muligt.
Vi skal danse til de
nyeste hits. Kom
som du er. Vi mestrer
rytmerne sammen.

17:00-18:30

Shuffle &
Jumpstyle

•
Se mere
info på

•

•

•

•

I jumpstyle står
du aldrig stille.
Dansen er godt
oppe i tempo og
består af hop og
spark. Shuffle består
af forskellige dansemoves, hvor man
lader fødderne glide
hen af underlaget,
som man kender det
fra"running-man". Vi
henter inspiration
fra TikTok. Det bliver
skide sjovt OG hårdt!

Selvforsvar
•
Se mere
info på
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•

•

•

•

Selvforsvar for
piger. Lær teknikkerne: Parader,
stød, spark, slag,
låse, kast, kamp
med/mod våben og
lær at nedtrappe en
konflikt.

•

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

Hundesprog?!
Skal vi så til
at snakke hele
tiden?

Hundetræning
•

•

•

•

5 tirsdage

Lær mere om din 17:30-18:30
hund, hundesprog,
hundetræning, tricks
og lydighedsøvelser.
Holdet er for både
familie- & jagthunde
og kører 5 gange.

•

Styrketræning
•

•

•

•

Tirsdag
19:00-21:00

Vil du træne
sammen med
andre og blive klogere på, hvordan
søvn, kost- og træningsplan kan påvirke dine træningsresultater positivt?
Så er holdet for dig!

Yoga &
wellness

•

•

•

•

•

D. 29/11
10:00-13:00

Mor-og-datterhygge! Kom helt
ned i gear, når vi
gennem øvelser
skal have fokus
på ro, kropsbevidsthed, balance
og åndedræt. Vi
kombinerer dagen
med en omgang
wellness med
ansigtsmassage og
-maske.
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Guldsmed
•

Torsdag

•

•

•

•

Udfold dine
kreative evner
på smykkeværkstedet. Synes du, at
smykker skal være
personlige, udtrykke noget bestemt
eller bare flotte at se
på? Her kommer du
til at lave alverdens
slags smykker.

18:00-20:30

•

Torsdag

Design
•

•

•

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

•

Her lærer du
om designprocessen og at se
din idé blive til
virkelighed. Lær forskellige syteknikker,
om forskellige
materialer og konstruktioner. Du får
her mulighed for at
’omdesigne’ dit tøj,
så det igen kan blive
noget, du gerne vil
gå med.

16:30-19:30

Rollespil

•

D. 31/10

•

•

•

Prøv verdens
mest populære
rollespil, Dungeon &
Dragons, sammen
med Tobias og Andreas som spilstyrere.
Meld dig til og prøv
at deltage i et Pen &
Paper rollespil.

11:00-17:00
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•

N E W
Jewellery
Jewelries

•

Cosplay
•

•

•

•

Tirsdag

Har du en drøm 18:00-21:00
om at sy dit eget
kostume til cosplay
eller rollespil, så er
det her, det sker! Vi
arbejder med
design, kostumer,
masker, make-up,
poses, photoshoots,
og parykstyling.

•

Manga
•

•

•

•

Mandag

Lær den popu- 19:30-20:30
lære japanske
tegnestil. Få inspiration til, hvordan
du tegner udtryk,
frisurer, tøj, bevægelser og action og
sæt prikken over
iét med farver og
skygger.

•

K-Pop
•

•

•

•

Se mere
info på

Kender du EXO,
BTS, Seventeen,
Twice, Blackpink
eller andre artister
inden for K-pop?
K-pop er kendt for
sine professionelle
koreografier, som
du vil lære nogle af
her på holdet.
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Lübeck

•

D. 20/12

•

•

•

•

Pjattet med jul?
Gå juleamok på
et af de største
julemarkeder, når vi
tager en endagstur
til Lübeck i Tyskland.
Spis dig mæt i søde
sager, shop juletamtam eller bare nyde
julestemningen.
Pris: 150 kr.

7:15-21:00

•

Lalandia

D. 4-6.

•

•

•

G

t
r
a
K
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NO
SPEED

LIMIT

•

Tag med på en
weekendtur til
Danmarks største
vandland. Hvis du er
til vand, varme og
rutsjebaner, så er
turen lige noget for
dig! #sjoveoplevelser
Pris: 500 kr.

december

Overnatning
•

D. 27.-28.

•

•

•

Skal du også med?

•

Vi skal til
Odense og
overnatte én dag i
en trampolinpark.
Vi bliver undervist i,
hvordan man laver
en salto. Det bliver
vildt hyggeligt og
mega sjovt! Vi skal
hoppe, hygge, lege
og lave konkurrencer til langt ud på
natten! Ta' med!
Pris: 300 kr.

november

22

Se mere
info på

Skateworkshop

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

Let's
Do
This!

•

•

•

•

•

D. 15/12

Vil du lære at stå 16:30-20:00
på skateboard? Du
behøver ikke at
kunne stå på eller
eje et - det tager
vi os af. I Næstved
Skatehal lærer vi
et par tricks bl.a. at
holde balancen og
køre på de mellemstore ramper i løbet
af de to timers tid vi
ca. er der.

Juleshopping

•

•

•

•

•

D. 12/12

Tag med når vi
får bugt med juleshoppingen, hygger på skøjtebanen
og nyder stemningen af jul i indkøbscenteret City2.

10:00-18:00

Blomsterbinder

•

•

•

•

•

D. 1/11

Kunne du tænke
dig at lave noget
hyggeligt sammen
med din mor? Her
lærer I kort om
farveprincipperne,
at binde jeres egen
buket og at være
kreative.

10:00-15:00
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CS:GO
Begynder &
Øvet
•

Tirsdag

•

•

•

•

Er du den
næste Magisk
eller Dev1ce?
Tirsdag
Begge hold vil
18:15-20:15
komme gennem samme
træning. Vi kigger på
Nades/Utility og
brug deraf, Dry runs,
aim practice, spray
Practice, flick training, kommunikations-øvelser, Map
Teori, Economy teori.
De aspekter af spillet
vi træner på, vil vi
tage med og bruge
i praksis i scrimskampe. Læs mere om
forskellen på øvet
og begynder-hold
på hjemmesiden
UngRingsted.dk

16:00-18:00

Overwatch T
•

Onsdag

•

•

•

•

Træningshold!
Bliv klogere på
spilteori, samarbejde,
kommunikation og
koordination. Mulighed for ansvar og
personlig udvikling
inden for e-sport.
Der vil være fokus på
følelsen af fællesskab
og lære at spille sammen med andre.

SÆT KRYDS I
LAN D. 20.-21. nov.

16:00-18:00
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Overwatch K
•

READY
FOR
NEXT
LEVEL

•

•

•

•

Onsdag

Kamphold! Vil du 18:15-21:00
blive klogere på
spilteori, træningskampe, analyse af
spil, samarbejde,
kommunikation og
koordination? Mulighed for ansvar og
personlig udvikling
inden for e-sport?
Der vil være fokus på
at deltage i turneringer og tage til
LAN-events. Her får
du det sjovt samtidig
med, at du lærer at
spille og spille sammen, så kig forbi!

•

Kodning
•

•

•

•

Torsdag
18:15-20:15

Begynderhold.
Lær at forstå grundprincipperne i f.eks.
en app. Kig bl.a. på
programmeringssproget Python &
C++ sammen med
Tobias og Andreas.

RoboLab

•
Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

•

•

•

• mere
Se
info på

Løs konkrete
problemstillinger
fra hverdagen og
industrien gennem
design, konstruktion
og programmering
af egne robotter.
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Bag & smag
•

Onsdag

•

•

•

•

Lav slik, kager
og pynt helt fra
bunden med forskellige smage, former og farver. Lær
om æstetisk udtryk,
teknikker, hygiejne,
at følge en opskrift
og at eksperimentere med sammensætningen af de 5
grundsmage.

16:30-19:30

•

D. 14.-15.

Julebag
•

•

•

•

Elsker du at
bage og er
klar på at komme
i julestemning? Vi
bager julekager til
den helt store guldmedalje og lærer
samtidigt vigtige
teknikker. Kom og
bag og udfold dig
kreativt.

november

Snack
time

Chili-Klaus
•

D. 27/10

•

•

•

•

I bedste ChiliKlaus-stil skal
vi smage et par
chilier. Du lærer at
lave mad med chili
samt dyrke din egen
chili-plante.

16:30-19:30

26

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

MasterChef
•

•

•

•

•

D. 21.-22.

Lær at lave mad november
med Sara Giversen,
vinder af MasterChef 2020. Det
bliver farverigt,
lærerigt, lækkert og
lidt MasterChefagtigt. Vi skal lære at
lave lækker mad, der
både smager og ser
godt ud. Afsluttes
med fællesspisning
for unge og deres
forældre. MUMS!

•

@saratsg

BigMac
•

•

•

•

D. 30/9

Kig forbi Klub K, Start kl. 16
når vi skal lave en
god hjemmelavet
BigMac! Vi følger
youtuber Jacob
Jørgsholms opskrift
og undersøger om
den virkelig er bedre
end Mac'ens egen.

•

JuleCafé
•

•

•

•

D. 24/11

Vi skal lave jule- 16:00-20:30
lækkerier og
snacke i laaange
baner, alt imens vi
julehygger med
pynt, gaver, juledekorationer og
julemusik på soundboksen. Det bliver så
hyggeligt!
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What do I
meme?

•

•

Se mere
info på

•

•

•

Kom væk fra auto og lær om lukketid, blænde, ISO, Komposition, beskæring, historie og eget udtryk

Synes du, at
memes kan
noget særligt? Så
kom med på
workshoppen og
bliv skarpere til
at udtrykke dig
gennem memes.
Udbydes i samarbejde med RUF

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

(Ringsted Ungdomsforum)

•

Impro
Comedy

Onsdag

•

•

•

•

18:30-20:30

Lær at være
sjov og spille
komedie på en
scene - helt uden
forberedelse eller
manuskript. Det
minder om TV-programmet "Rundt på
gulvet". Du behøver
ikke at have prøvet
det før. Det bliver SÅ
sjovt!

Børnepasser
•

5 tirsdage

•

•

•

Bliv rustet til og
lær, hvordan du
bliver god til at passe
børn. Vi skal bl.a.
ud og udforske,
hvordan de gør i en
institution.

17:00-19:30
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•

FOTO FOTO FOTO

5 tirsdage
18:45-20:15

Brandkadet
•

HVERDAGENS
H

E

L

T

E

Værdierne:
Mod, respekt,
disciplin, ansvar
og fællesskab

U NG RIN GS T E D

•

•

•

Torsdag

Har du lyst til at 18:00-20:30
prøve kræfter med
brandslukning, røgdykning og redning
af nødstedte både
på lands og til vand?
Så tilmeld dig. Alle
kan deltage. Du vil
blive udfordret på
en god måde og vil
blive stærkere fysisk
og psykisk. Du får et
bevis efter kurset.

•

Benløse Friv. Brandværn

•

Spot
On!

•

•

•

•

3 datoer

Har du kreative 17:00-20:00
ideer til et ungdomsblad? Vi tror på,
at unge er bedre til
at skrive til andre
unge, end vi er. Kan
du godt lide at
fortælle den gode
historie? Bliv en del
af redaktionen på
Spot On og prøv
drømmen af!
Vi mødes 3 gange,
hvor vi skriver, hygger og spiser pizza:
d. 29/9 kl. 17-20
d. 27/10 kl. 17-20
d. 24/11 kl. 17-20
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•
Se mere
info på

Knallert
•

•

•

•

•

8 timers
førstehjælp

•

30 timers
teori og træning
på bane og vej

•

Mødepligt HVER
gang

•

Pris 630 kr.

•

Se hold og mere
info på:
ungringsted.dk

Førstehjælp
til bil
•

•

•

8 timers
førstehjælp

•

Mødepligt HVER
gang

•

Pris 300 kr.

•

Se hold og mere
info på:
ungringsted.dk

Se mere
info på
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•

•

•

Endelig 14,5 å

r

..

Knallertkørekort.

GST
UNGRIN

ED

Fest (feat. UngRingsted)
DEN FØRSTE FEST HOLDES I SYD D. 30/10

Tilmeld dig på
UngRingsted.dk

vær med
til at
dele
de gode
historier
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Holdstart
uge 39 (d. 21/9)
Tilmeld dig på
UngRingsted.dk
inden d. 20/9 .

DET ER
HER DET
SKER ..
September

holdstart fra d. 21. sep
Spot on!
BigMac

Oktober

d
d
æ
l
G

.
.
.
l
i
t
ig
se

es
m
s
tion -15
a
m
fir
. 11
Kon . 9/1 kl
d

Adrenalin
Beauty camp
Hamborg/Heidepark
Go High by night
Tivoli
Chili-Klaus
Rollespil
Spot on!
fest i syd

November

Blomsterbinder
Adrenalin
Brainbooster
København/overnatning
LAN-event
Julecafé
Spot on!
Rollespil
Yoga & wellness
trampolinpark/overnatning
masterchef

December

Adrenalin
Lalandia
Juleshopping/city2
Skateboard-workshop
Lübeck
Fest i Klub K - Juletema
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Vi glæder os til at se dig!

Helle
Skoleleder
tlf. 20329442

Catharina
UV. -Koordinator
tlf. 61199320

Signe
SSP

Søren
Viceskoleleder
tlf. 41722527

Stine
Sekretær
tlf. 57627650

Tina
Sekretær
tlf. 57627650

Sille
Mathias
Cecilie
Skole-Koordinator Projektmedarbejder Daglig leder SYD
tlf. 30346397
tlf. 25230404
tlf. 23365179

Rune
SSP

Søren
SSP

Anne
Klub-Koordinator
tlf. 20371672

Jonas
SSP-koordinator
tlf. 41380663

Emre
Christian
Klubmedarbejder Klubmedarbejder

Marcus
Kristian
Louise
Amin
Malou
Klubmedarbejder Klubmedarbejder Klubmedarbejder Klubmedarbejder Klubmedarbejder

Nadeem
Ziad
Nadia
Oliver
Ricky
Klubmedarbejder Klubmedarbejder Klubmedarbejder Klubmedarbejder Klubmedarbejder

Tilmeld dig på www.UngRingsted.dk
Eller aflevér blanketten hos
UngRingsted (Korsevænget 16)
Navn

Holdnavn

Adresse

Holdnavn

Postnr.

By

Holdnavn

CPR-nr.

Klassetrin

Skole

Dit mobil nr.

Forælders/værges mobil nr.

Forælders/værges underskrift

Forælders/værges mail

Elevens underskrift

Forælders/værges underskrift

FAKTA
Hvem? Unge, der er mellem 13

og 18 år, og som bor eller går i skole
i Ringsted Kommune.

Hvad? Du kan tilmelde dig lige

det eller de aktiviteter, hold, ture
og rejser, som du er interesseret i.
Når du har ferie fra din skole, har
UngRingsted ændrede åbningstider.
D. 21/9 får du en SMS om holdet er
oprettet. Det er derfor vigtigt, at vi
får dit rigtige mobilnummer.

Hvor og hvornår? Se tid

og sted på hjemmesiden under det
enkelte hold. UngRingsted ligger på
Korsevænget 16, 4100 Ringsted.

Koster det noget? Alle

vores hold og aktiviteter er gratis.
Skal du med på tur/rejser koster det
noget at deltage.

Er der mødepligt? Det er

frivilligt, om man vil tilmelde sig.
Når du er tilmeldt et hold, skal holdet passes. Det er både vigtigt for dig
og de andre på holdet. Bliver du forhindret i at møde, så husk at melde
afbud til læreren eller UngRingsted.

Kontakt: Er der noget, du er i

tvivl om, er du altid velkommen til at
ringe til UngRingsted på: 57627650
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ALLE VORES HOLD ER GRATIS
DU MÅ GERNE TILMELDE DIG MERE END ÉT HOLD
FØRST-TIL-MØLLE
TILDMELD DIG PÅ WWW.UNGRINGSTED.DK
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Vi forbeholder os
retten til at lave
ændringer i løbet af
sæsonen, og trykfejl
kan forekomme.

