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Velkommen til  

Fritidsklubben Viadukten 

Med dette introduktionshæfte vil vi gerne byde dig velkommen som 

medlem i Fritidsklubben Viadukten. 

På de kommende sider vil vi gerne fortælle både dig og dine 

forældre, lidt om de muligheder det giver, at være medlem af en 

fritidsklub. Læs hæftet sammen med din mor eller far. 

Først og fremmest handler fritidsklubben om de medlemmer og de 

voksne som kommer i klubben hver dag, om det fællesskab vi 

skaber sammen, og om måden vi er sammen med hinanden på. Det 

handler om nye og gamle venskaber, og det handler om samvær 

mellem medlemmer og voksne. 

Derudover handler det naturligvis også om, hvad vi er sammen om, 

hvilke muligheder du har for at lave sjove og spændende aktiviteter 

sammen med dine venner, og hvad du kan lave sammen med de 

voksne, for de voksne finder naturligvis også på en masse nye og 

udfordrende aktiviteter, vi alle kan lave sammen. 

 

Fra den 2. maj når du starter og indtil sommerferien, synes vi at 

du skal komme i klub hver dag, eller i hvert fald så tit du 

overhovedet kan. På den måde lærer du bedst alle dine nye 

kammerater og de voksne at kende.  

 

Og de lærer dig at kende, og begge dele er meget vigtigt for, at 

du bliver glad for at gå i din nye klub. 

 



Når du nu sidder med denne folder i hånden, er det fordi du enten 

 

 Går i 3. klasse og har mulighed for at starte i en fritidsklub 2. maj 

 Går i 4.-7. klasse, og leder efter en god fritidsklub du kan gå i 

 Går i en anden fritidsklub, men gerne vil finde nye venner eller 

lave nogle andre aktiviteter end du plejer 

 eller 
 Du er flyttet (til Roskilde Kommune), og du vil gerne finde en 

fritidsklub, som passer til det, du har lyst til at lave i din fritid. 

 

 

Uanset din baggrund vil dette hæfte fortælle dig om, hvad vi synes, der 

er det vigtigste ved at gå i klub, og hvilke muligheder du har for at 

møde venner og kammerater, og sammen lave en masse spændende 

ture og aktiviteter. 

 

Måske har du nu gået i Sfo i fire år, og du glæder dig til forandring, og 

du glæder dig til at kunne bestemme mere selv. 

 

Når du kommer fra Sfo’en og starter i klubben, vil det ofte opleves 

stort og lidt uoverskueligt. 

I klubben har vi flere medlemmer i forhold til voksne, end man har i 

Sfo’erne, og det betyder at du har mest glæde af klubben, hvis du selv 

er aktiv og opsøgende, i forhold til at være med til de aktiviteter, der er 

i klubben. 

 

I klubben skal vi ikke holde øje med om du kommer fra skole, ligesom 

de gjorde i Sfo’en. Det er derfor en aftale mellem dig og dine forældre, 

om du skal gå i klubben efter skoletid, men vi synes, du skal komme 

rigtig tit i klubben. 

 

Hvis du har lovet dine venner eller en af de voksne, at du kommer i 

klubben, fordi I har aftalt, at I skal lave noget bestemt, så regner vi 

selvfølgelig med, at du kommer i klubben som aftalt. 



Vi vil gerne fortælle dig, at det betyder meget, at du kommer i din 

klub. Hvis du kommer i klubben 3 eller helst 4-5 gange om ugen, lærer 

du hurtigt klubben at kende. Du lærer alle de voksne at kende, og rigtig 

mange af de andre medlemmer i klubben. Du finder også ud af hvad 

der foregår de forskellige dage i ugen, og du har let ved at følge med i, 

hvad vi laver af ture og spændende ting vi lige finder på, på dagen. 

Det er allerbedst, hvis du kan komme hver dag indtil efterårsferien. 

 

 

Hvem kan gå i Viadukten? 

 

Du kan gå i Viadukten fra 2. maj når du går i 3. klasse, og indtil du 

starter i ottende klasse, altså lidt over fire år af dit liv. 

 

Viadukten er stamklub for Klostermarkskolens elever. Det vil sige, at 

Viadukten er det klubtilbud, der tilbydes Klostermarkskolens børn. 

Derudover er Viadukten også et tilbud for elever fra andre skoler, som 

vælger at være en del af vores fællesskab omkring de aktiviteter, som 

er specielle for Viadukten, f.eks. gokart, dyrehold, drama, klatring i 

Tarzan-land mm, eller som bare synes, at Viadukten er en god klub at 

være medlem af. 

Det er tit elever fra privatskolerne, der også vælger at gå her. 

 

Vi har åbent på alle skoledage fra 13.00 til 17.30. 

Vi har åbent på alle skolefridage fra 9.00 til 15.00. 

Vi følger Klostermarkskolens ferieplan. 

Vi har tit arrangementer ud over den faste åbningstid, aften-

arrangementer, fredagsfester, aktiviteter i weekenden, sommerkoloni til 

Bornholm i slutningen af skolesommerferien, Vilde Vulkaner i første 

uge af sommerferien i Vordingborg. 

Du kan først tage med på de lange kolonier efter et år. 

 

Al indmeldelse og udmeldelse foregår på pladsanvisningens 

hjemmeside, hvor man kan logge på via www.roskilde.dk/klub 

 



Fællesskab 

 

Det vigtigste i Viadukten, er det fællesskab, vi skaber sammen. 

 

Vi vil gerne tilbyde dig at være en del af vores fællesskab. 

 

I Viadukten kan du komme hver dag og vælge at være med til lige 

hvad du har lyst til. Du kan være en del af fællesskabet om alle de 

ting der foregår i café, spillerum, computerrum, baren, Tarzanland, 

boldbane, kreativ værksted, Tech-nørd-værksted, Bueskydning, 

musik, Esport, ture og udeliv. 

 

Hvis du vælger at være med til drama, gokart eller dyrehold, 

kommer du til at bruge mange dage i klubben hver uge, ofte 3-4 

dage, især de uger der er teaterforestillinger, gokartløb eller ride-

stævner. Og du får rigtig mange gode oplevelser. 

Vi vil gerne passe rigtig godt på vores dyr og vores ting, så det er 

vigtigt, at DU er med, så tit du har tid. 

 

Fællesskab giver: 

 Nye venner 

 Sjove oplevelser 

 Sammenhold 

 Hjælp fra dine venner, når du har brug for det 

 

Fællesskab betyder: 

 At du altid er klar til at hjælpe en kammerat 

 At vi taler til hinanden på en god måde 

 At vi kan være uenige uden at være uvenner 

 At det er godt, vi er forskellige 

 At du hjælper til med de praktiske ting, der skal laves i 

klubben, med de aktiviteter du er med til. 



Når du starter 2. maj                                        Åbent-hus-dage 

 

Sammen med Sfo’en på Klostermarksskolen planlægger vi et be-

søgsforløb, som starter i marts/april måned. Nye medlemmer besø-

ger klubben og ser hvad Viadukten er for et sted, og de voksne i 

klubben ser den Sfo medlemmerne kommer fra. På den måde lærer 

vi hinanden og stederne bedre at kende. 

 

Der er åbenthusdage tirs/torsdag den 8. og 10. januar fra 15-16.30, 

hvor alle forældre og nye medlemmer er velkomne til at komme og 

se Viadukten og hilse på alle, der er her, inden I skal sige ja til klub-

plads i slutningen af uge 2-2019. Dato: Se i brevet fra kommunen. 

I den første uge i maj måned, deler vi alle nye medlemmer op i hold 

ca. kl. 3, med ca. 20 på hvert hold. Disse hold får så hver dag en 

grundig præsentation af en af Viaduktens aktiviteter. Det tager ca. 

1½ time, og så kan du bagefter lave hvad du har lyst til resten af da-

gen. 

I den uge er det bedst, hvis du ikke har en masse andre fritidsaktivi-

teter du skal til om eftermiddagen. Det betyder meget, at du bruger 

tid på at lære klubben at kende. 

Når alle holdene har været alle aktiviteterne igennem, har du mulig-

hed for at vælge at melde dig til de aktiviteter som du synes er mest 

spændende. Kanin, heste, gokart og drama/teater, er aktiviteter man 

kan melde sig til og have som fast aktivitet en eller flere dage hver 

uge.  

Fodbold, klatring, computer og alle de andre aktiviteter vi ellers har i 

klubben, kan du bruge lige når du har lyst. Nogle aktiviteter er meget 

populære. Dem kan der være lidt ventetid på, men det meste kan du 

komme til, når du har lyst. 

Det bedste du kan gøre, for at blive glad for at gå i klub, er at kom-

me rigtig tit. Fra maj og frem til efterårsferien er det rigtig fint, hvis 

du kommer hver dag, hvis du ikke lige går til noget andet en efter-

middag om ugen. På den måde lærer du klubben, medlemmerne og 

de voksne rigtigt godt at kende. Hvis du kommer tit, er det let at fin-

de ud af hvad der foregår og hvem der er hvem.  



 

Årshjul 

December 

Juleforestilling, 

Dramahold 

Juleafslutninger 

Julepynt 

RC-turnering 

Simulatorturnering 

Januar 

Plan for sommerture, 

skøjteture, skiture hvis sne, 

Fifa-turnering 

RC-biler 

November 

Julepynt 

Julegaver 

Juleteater øve 

Huberthusjagt 

Bordtennisturner

Februar 

Fastelavn 

Indendørs fodbold i 

Køge, hesteshow,  

Oktober 

Scarynight 

Efterårsferie 

Drama-tur i teater 

Forældremøde 

FIFA 2019 

September 

Drama-tur 

Fodboldturnering 

Store hestedag 

August 

Koloni på Bornholm 

Gokartskole 

Sommerhurlumhej 

 

Juli 
Endagsture 

Vilde Vulkaner 

sommerferiesysler 

Marts 
Gokart starter op 

Teater og drama,  

Påske 

April 
Teaterforestilling 

Intro nye medlemmer 

Klatring i gang 

Fodboldturnering 

Gokartskole 

Maj 

Nye børn 

Introduktions-uger       

for de nye børn 

Gokartskole 

Introfest for de nye,  

5. kl. i aftenklub 

mandage 

Juni 
Gokartskole,  

dyrskue,  

Bueskydning 

Forældrekaffe sidste åbne fredag i hver måned. 

Vinterhalvåret: 

Spilturneringer, VR 

Dyrehold, RC-biler, bioture 

Musik, Tech-nørd-værksted 

Sommerhalvåret: 

Udeaktiviteter 

Tarzanland 

Badebassin 

Gokart mm 

Bueskydning 

Dyrehold 

Her kan du se nogle af de større ting, der sker gennem året. 

Hele året: 
Ture til bowling, biograf, 

forældrekaffe 



 Viadukten tilbyder mange aktiviteter: 

 

 Gokartkørsel, egen bane og stort gokartværksted 

 Eget rullende værksted i lastbil til Gokartturneringer 

 Heste- og rideaktiviteter, ture til stævner, egen hestetrailer 

 Hyggelig rytterstue 

 Dramagrupper og teaterforestillinger 

 Kreativt værksted 

 Tech-nørd-værksted med teknik og robotter 

 Kaninaktiviteter og kaninspring 

 Just Dance på storskærm 

 Fodbold og andre sportsaktiviteter 

 Bueskydning 

 Grovværksted til de store arbejder 

 Musikværksted, hvor du kan synge, spille og få optaget en sang. 

 Hoppepude om sommeren 

 Tarzan-land, bål, og klatreaktiviteter på klatrevæg 

 Fem gokart-simulatorer til PC og PS4 

 Computerspil, PS3, PS4 og Nintendo, Wii, XBox 

 eSport, racing og skydespil 

 Bagning og lidt lun mad i Café Mums 

 Lidt slik og en sodavand i café’en om fredagen 

 Hygge, tegneserier og spil i baren eller i ”hyggeren” 

 Musik i diskoteket 

 Bordtennis, djævlebillard, bordfodbold 

 Film på storskærm 

 Fjernstyrede biler 

 Minibus med trailer, til ture ud af huset til spændende aktiviteter 

og oplevelser 

 Samarbejde med andre klubber og klubbesøg ude og hjemme 

 Overnatninger og weekendture 

 Sommerkoloni på Bornholm 

 Sommertur 4 dage til Musikfestival Vilde Vulkaner i 

Vordingborg 

 VR, virtuel reality med mange sjove spil 

 ….og alt det andet sjove du selv finder på sammen med 

kammerater og voksne i klubben 



Tecknørd 



Djævlebillard 



Kontingent og betaling for aktiviteter. 

I fritidsklubberne betaler du et kontingent hver måned. Det er i 

2018 på 384 kr. pr. måned. 

 

Derudover betaler du dét, det koster at tage på ture og købe mate-

rialer til forskellige aktiviteter, du deltager i. 

Der er heldigvis langt op til de 1600 kr. det koster at gå i Sfo. 

 

I Viadukten bruger vi Roskilde Kommunes kantinekort. 

Dette kort sætter forældrene penge ind på via et link på 

www.roskilde.dk/klub. 

Kortet bruges i vores Café Mums, i Krea og ved tilmeldinger til 

ture og aktiviteter. 

Medlemmer fra de kommunale skoler har allerede dette kort. 

Medlemmer fra de private skoler får det tilsendt inden for de før-

ste to uger, de er medlemmer i Viadukten. 

Kortet bruges også til at tjekke ind i klubben hver dag. 

 

Hver fredag er der åben for sliksalg i café’en. Du kan ikke købe 

slik og sodavand på dit kantinekort. Her skal du have penge med. 

 

Hvis du vælger at køre gokart som fast aktivitet med turneringer i 

weekenderne, koster det ekstra. Du køber en andel i gokarten. Det 

koster fra 5000,- kr. pr. år. Derforuden betaler du reservedele og 

udskiftning af slidte dele, og tilmeldinger til løb. Så længe du be-

taler andel for gokarten, er du den eneste, der kører i den.  

Det koster 200 kr. om måneden at ”gå til hest” i Viadukten. 

For Bornholmerkoloni eller Vilde Vulkaner, og lignende større 

kolonier betales fra 600-1600 kr. + lommepenge. 

 

Kostpolitik  -  bar  -  café. 

Roskilde Kommune har i 2008 lavet en kostpolitik for alle institu-

tioner og skoler. Det betyder, at der er kommet meget klare regler 

for sund mad og sund levevis i klubberne. 

I Viadukten har vi derforuden lavet vores eget bud på, hvordan vi 

vil gøre i hverdagen, for at føre kostpolitikken ud i livet. Se det på 

hjemmesiden. 

Det betyder, at vi serverer sund mad i klubben. Derfor kan  



du alle dage købe brød, rosiner, frugt, suppe, eller andet spænden-

de og sundt mad, alt efter hvilken årstid vi har. 

Vi har valgt at beholde en lille smule sliksalg i vores café, og det 

foregår kun fredag eftermiddag. Du må ikke selv have slik med i 

klubben på almindelige klubdage. 

Når vi laver ture og aktiviteter ud af huset, er det helt i orden, at 

have lidt penge med til lidt mad, slik eller sodavand. 

Du kan se vores kostpolitik på vores hjemmeside under  

”Om Viadukten” => ”Profil” => ”Kostpolitik” 

 

Aktiviteter og tilmeldinger. 

Når du går i klub, skal du tage ansvar for flere ting, end dengang 

du gik i Sfo. Du skal holde øje med hvor og hvornår der foregår 

noget i klubben, som du gerne vil være med til. Det kan du gøre 

ved at snakke med dine kammerater og med de voksne du laver 

noget sammen med i klubben. Du kan se hvad der sker, på de sed-

ler og plakater der bliver sat op i klubben. Du kan også bruge vo-

res hjemmeside, hvor der bliver fortalt om de fleste aktiviteter og 

hvor du også kan finde de tilmeldingssedler, du skal bruge til at 

melde til ture og aktiviteter. Det er en rigtig god idé, at gå på vo-

res hjemmeside et par gange om ugen, og se hvad der er af nyt. På 

hjemmesiden finder du også billeder fra mange af de sjove ting vi 

laver i klubben. 

Det er også en mulighed at følge vores profil på facebook, hvor vi 

ofte skriver, også om de ting der sker lige her og nu, måske allere-

de samme dag eller aften. 

 

Introfest for de nye medlemmer. 

I juni 2019 laver vi en introfest for alle nye medlemmer. Der er 

nogle gange et tema på festen. Festen er en rigtig sjov måde at 

være sammen med alle de nye kammerater på.  

 

Sommerkolonien, som vi laver til Bornholm hvert år i den sidste 

uge af skolesommerferien, uge 31, bliver ikke tilbudt til de børn 

der er startet 4. maj, da vi gerne vil kende jer bedre inden turen. 

Også eventuelle skiture i februar er af samme grund forbeholdt 

medlemmer i 5. klasse og opefter. 



Indkrydsning 

Når du kommer fra skole skal du hænge dit tøj i vores flotte gar-

derobe, og stille din taske i en af kasserne. Vi har masser af plads, 

og vi håber du vil hjælpe til med at holde orden i garderoben. Så 

forsvinder dine ting ikke så nemt, og det er nemmere for dig at 

finde dine egne ting, når du skal hjem. 

 

Når du starter i klubben får du et medlemsnummer. Det bruger du 

når du melder dig til forskellige aktiviteter. Det er en rigtig god 

idé, at du også lærer dine forældre hvilket nummer du har, så de 

kan bruge det, når de ringer og snakker med de voksne i klubben, 

eller ringer og spørger efter dig. 

 

Når du har hængt dine ting i garderoben, skal du logge dig ind. 

Det gør du ved skærmen i indgangen. Du bruger dit kantinekort, 

og kan så se, når du er krydset ind. Du kan også se hvor mange 

penge du har på kortet. 

Så har computeren fundet ud af at du er her, og når du går hjem, 

skal du bare gøre det samme igen, så vi ved du er gået. Det gør 

det nemmere, hvis der er nogen der ringer for at få fat i dig. 

 

 

Glemte ting 

Hvis du har glemt eller mistet tøj eller nogle andre ting, er det 

bedst at starte i garderoben, når du leder. Der finder du oftest dine 

ting igen. Det er der, vi lægger tingene, når vi finder noget. 

Har du mistet penge, nøgler eller mobiltelefon kommer tingene 

på kontoret, hvis de bliver fundet. Så skal du lige snakke med en 

voksen om det. 

 

 

Beskedservice 

Vi vil gerne kunne sende SMS til dig, når der sker noget spæn-

dende i klubben, som du måske kunne tænke dig at være med til. 

Det kan også være vi lige vil minde dig om medlemsmøde, ture, 

eller andet du har meldt dig til.  

 



Når du starter får du et stamkort. Det er en A4-side med lidt flere 

oplysninger om dig og din familie. Den vil vi bede dig om at ud-

fylde og aflevere, så hurtigt som muligt efter du er startet. Den 

kan også printes ud fra vores hjemmeside. 

På den vil vi bede dig om at skrive dit mobilnummer , når du bli-

ver meldt ind.  

 

 

 

 

Mest til forældrene: 

Når dit barn starter i klub…. 

er der rigtig mange ting der forandrer sig. Barnet kan nu komme 

og gå ”som det passer barnet.” Det er derfor en aftale mellem dig 

og dit barn, om det skal gå i klubben efter skoletid, hvor tit og 

hvor længe.  

Det kan være svært at stå fast, hvis barnet mener, at der skal ske 

noget andet end at gå i klubben efter skoletid. Det er en alder 

hvor kammerater og venner betyder mere og mere, trangen til 

selvstændighed bliver større og større, og barnet kan tage ansvar 

for mere og mere i hverdagen. 

Det er vores erfaring, at barnet skal komme tit i klubben, for at få 

nok ud af sit klubliv. Vi vil anbefale at barnet kommer hver dag 

frem til efterårsferien, og så ofte som muligt derefter. 

Hvis du ønsker at dit barn bruger sin klubplads, så stå fast på din 

mening. Vi skal nok bakke dig op, og naturligvis gøre alt hvad vi 

kan, for at give et spændende tilbud og et varmt fællesskab i 

klubben. 

 

Når I skriver mailadresse på stamkortet, vil I modtage Nyheds-

brev fra klubben en gang imellem. Der kan også være enkelte 

”sidste-øjebliks-meddelelser”, men derudover skal vi nok lade 

være med at tæppebombe jer med mails. 

 

 

Vi er altid til rådighed for en snak om dit barns trivsel i klubben. 



Huskeliste 
Når du starter I klubben skal du:                                        Sæt kryds 

Finde ud af hvilket nummer du har fået  

Finde ud af hvilket hold du hører til i de første 1-2 uger  

Melde til med dit mobil-nummer på stamkortet  

Sende et billede af dig selv til klubben, til indkrydsning  

Udfylde og aflevere stamkort til en voksen  

Huske at holde orden i dine ting i garderoben  

Komme hver dag i starten og være med i grupperne, så 

du lærer klubben rigtigt godt at kende 

 

  

  

  

Viadukten udgiver ikke noget klubblad med faste mellemrum. 

Vores hjemmeside og facebook (se forsiden) er vores bedste måde 

at fortælle om klubbens hverdag og aktiviteter, og det er her alle 

informationer kan hentes. Hvis din familie ikke har jævnlig adgang 

til Internet, er det muligt at få meddelelser på skrift fra klubben en 

gang imellem. Så må I lige give besked til Preben, at det er det I 

ønsker. 

Med nogle måneders mellemrum kommer der et Nyhedsbrev på 

mail. 

 

Åbent-hus-dage: 

Vi holder åbent hus to dage i vinteren 2018/19. 

Tirsdag d. 8. januar og torsdag d. 10. januar fra kl. 15.00 til 16.30. 

 

Sommerfest: 

Vi holder ikke en decideret sommerfest, men holder tre dages Som-

merhurlumhej for medlemmerne i slut august/start september. 



Generelt ugeprogram for Viadukten.  (varierer ved m.arb.-ferie mm) 

Vi har åben mand. til fred. fra kl. 13.30 til kl. 17.30  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag t. 16.15 

Værksted,  
Karsten,  

Værksted, 
Karsten,  

Værksted,  
Gokartskole 

Karsten,  

Værksted, 
Gokart-kørsel  

Karsten,  

Værksted,  
Karsten,  

Kreativt værksted,  
Janne 

 

 

Drama, 
Janne 

 

 

Drama, 
Janne 

 

 

Kreativt værksted, 
Janne 

 

 

Kreativt værksted, 
Janne 

 

 

Kaniner og heste 

Camilla 

Kaniner og heste 

Camilla 

Kaniner og heste 

Camilla 

Kaniner og heste 

Camilla 

Kaniner og heste 

Camilla 

    Medlemsmøde 

sidste fredag i 

måneden 

Sport, Spil, eSport 
Udeleg, Discotek 

Birgitte, Mads 

Sport, Spil, eSport 
Udeleg, Discotek 

Birgitte, Mads 

Sport, Spil, eSport 
Udeleg, Discotek 

Birgitte, Mads 

Sport, Spil, eSport 
Udeleg, Discotek 

Birgitte, Mads 

Sport, Spil, eSport 
Udeleg, Discotek 

Birgitte, Mads 

Musik i discoteket Musik i discoteket Musik i discoteket Musik i discoteket Musik i discoteket 

Café Mums 
Lotte 

Birgitte 

 

Café Mums 
Lotte 

Birgitte 

 

Café Mums 
Lotte 

Birgitte 

 
 

Café Mums 
Lotte 

Birgitte 

 
 

Café Mums 
Lotte 

Birgitte  

 
 

Roskilde Kommunes klubber holder lukket på alle helligdage. 
Klubberne i Roskilde har også lukket på følgende dage: 

 Mandag, tirsdag, onsdag op til Påske 

 1. maj,  

 Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 

 Grundlovsdag, den 5. juni 

 24. og 31. december og dagene mellem Jul og Nytår 

Café Mums 

På Klostermarkskolens skolefridage holder Viadukten åbent fra kl. 9.00 til kl. 15.00.  
I vinterferie. sommerferie og efterårsferie er der også åbent 9.00 til 15.00, og der er 
gratis morgenmad 9.00 - 10.00, og frokost for en 10’er. 

Hen over ugen laver vi klatring, musikværksted, bålmad, 

bueskydning, tech-nørd-værksted, ture m.m.m.   

Lotte, Preben, Birgitte 



Vi arbejder i Fritidsklubben Viadukten 

Janne: 
Drama-pædagog 
Kreativt værksted 

Karsten: 
Gokartværksted  
RC-biler mm 

Preben: 
Klubleder, Bueskydning, 
technørd-værksted,  
ture, musik, foto, musik 

Camilla: 
Heste,  
kaniner mm 

Mads 
Udeleg, eSport, sport 

Lotte: 
Souschef, køkken, café, 
ture, gokart, og meget mere 

Husk at tjekke vores hjemmeside: www.klubviadukten.dk 

Birgitte: 
Stue, diskotek, spil, klat-
ring, café mm 


