Børneaktiviteter
på EnergiCenter
Voldparken

fra 2 år til 15+

Kontaktinfo
EnergiCenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj
mail@energicentervoldparken.dk
Telefon: 31 21 50 13

Kontorets åbningstid:
Mandag-onsdag kl. 9-11:30
Torsdag kl. 16-18

Byens bedste frikvarter
Vi skaber det bedste frikvarter for alle børn fra
2-15+ år hver uge på EnergiCenter Voldparken.
På EnergiCenter Voldparken kan alle børn i
sæsonen gå til fantastiske fritidsaktiviteter.
I dette katalog kan du læse om de foreninger
som, i samarbejde med EnergiCenter Voldparken, tilbyder mange gode timer i fællesskab
med andre. Børnene kan få nye venner, og lære
nye ting sammen af dygtige frivillige. Du kan
også læse om vores nye netværk DinFritid,
som hjælper dig og dine forældre med at finde
en fritidsaktivitet, og hvor du kan få hjælp til
tilmelding, kontingentstøtte og en god start i
foreningen.

Kataloget byder også på information om vores
nye kulturcafé og muligheden for at hele familien
kan spise med i Det Økologiske Folkekøkken
om torsdagen og møde andre familier fra lokal
området.
Du kan møde de foreninger der holder til på
EnergiCenter Voldparken til vores Børnefestival,
som vi holder en gang om året ved skolestart
samt til FerieCamp i skoleferierne. Foreningerne
kan kontaktes direkte på mail eller tlf. angivet i
hæftet – og ellers kan I kontakte EnergiCenter
Voldparken.
Mail: mail@energicentervoldparken.dk
Tlf.: 31 21 50 13
Med støtte fra Trygfonden, Københavns
Kommune og Socialstyrelsen arbejder vi for,
at alle børn kan få en plads i fællesskabet i
Foreningsdanmark.

IF Stadion/Håndbold
IF Stadion er en håndboldklub, som har flere
forskellige børne- og ungdomshold fra 2-15
år. Alle børn og unge er velkomne i håndbold
hallen uanset niveau. Kontakt vores ungdomsformand eller kig på vores hjemmeside for
mere information om træningstider og hold.

www.ifstadion.dk
www.facebook.com/ifstadionhaandbold
Kontakt ungdomsformand Ida Holme Dam
hvis I har spørgsmål.
Mail: idaifstadion@outlook.dk
Tlf.: 27502976

Krumspring
På vores voksen-barn hold er bevægelsesglæde
for børn og voksne essensen på holdene, hvor
børnene bliver udfordret, fordi vi videreudvikler
allerede kendte bevægelser, som forstærker
barnets motoriske kontrol og læring.
På vores introduktion til spring-hold går barnet
til springgymnastik uden at have en voksen med
ved at stifte bekendtskab med små og store
redskaber, heriblandt airtrack, trampoliner og
en flikflaktræner, som vi kalder for ”osten”.
På vores spring begynderhold lærer barnet
gymnastikkens basale spring, hvor vi står på
hænder, laver vejrmøller og begynder at lave
saltoer i trampolin og komme rundt i en flik flak.

www.krumspring.dk/hold
Mail: claus@krumspring.dk
Tlf.: 24940583

Lektiecafeén Uglen

2700 dancecrew hold
Har du lyst til at stå på en scene, som en del af
et dansecrew? Er du 12+, og kan du lide at
danse, performe og bruge din kreativitet?
Så meld dig til EnergiCenter Voldparkens nye
dancecrew hold og kom og dans med os!
Mail: 2700dancecrew@gmail.com

Gratis lektiecafé for alle i 0-10 klasse i dansk,
matematik, engelsk, tysk, fransk mm. Alle er
meget velkomne, og vi er flere frivillige til at
hjælpe ved behov. Der er arbejdsro til at
koncentrere sig, og vi værdsætter kvalitetstid
og nærvær.

www.facebook.com/Lektieuglen
Kontakt Eva hvis I har nogle spørgsmål.
Mail: eva2008@live.dk

Brønshøj-Husum gruppe,
Det Danske Spejderkorps
Vi er en spejdergruppe der er ude året
rundt, og bruger den nære natur og
skaber friluftsoplevelser, aktiviteter
og udfordringer for børn og unge.
Aldersgruppe: børnehavealder og opefter.

www.spejderihusum.dk
Mail: lealairdandersen@gmail.com
Tlf.: 21 44 62 16

Kagedyst
Til kagedyst kan du afprøve dine evner som
mester-kage-bager. Vi bager lækre kager, og
vores hårde arbejde bliver til sidst bedømt
på udseende, smag og samarbejde.
Kontakt Fadoua og Khadija hvis I har
spørgsmål.
Mail: Flinguatun@yahoo.dk

Bobby’s Boxing

Brønshøj Boldklub

Effektiv boksetræning med tidligere
landsholdbokser Babak Persa og hans søn.

Fodbold for små fødder.
Det er ikke niveauet der er afgørende,
men lysten!

Holdet er for 15+ år, de fleste af vores
deltagere er omkring 18-25 år.

www.instagram.com/mr._stonehand_/
Mail: sommykrause@gmail.com
Tlf.: 60825561

Hovedstadens Basketball
Fællesskab
Hos os kan man spille basketball lige
meget om man er nybegynder, øvet,
dreng eller pige – alle kan være med.
Vi glæder os til at se jer!

www.hovedstadensbasketball.dk
Mail: info@hovedstadensbasketball.dk

www.bronshojboldklub.dk
Mail: tobiashalbro@gmail.com

Kulturcaféen
– dit nye mødested
I Voldparken Skoles gamle løbegrav har ECV
slået dørene op til vores nye kulturcafé.
Kulturcaféen er lokalområdets nye hyggelige
mødested. En stemningsfuld oase hvor du kan
nyde en kop kaffe eller kolde drikke, mens du
taler med dem du kender eller ikke kender
endnu, spille et spil eller gemme dig i en krog
med en god bog. Kulturcaféen kan det hele.
Kom til hyggelige og stemningsfulde kulturelle
arrangementer, lækker mad til Det Økologiske
Folkekøkken, intimkoncerter, foredrag og
meget mere.
Vi ses i Kulturcaféen!

Se program på www.energicenter.dk

DinFritid
DinFritid er et lokalt brobygningsnetværk,
som arbejder tæt sammen for at hjælpe flest
mulige børn og unge fra Husum og Tingbjerg
ind i et godt forenings- og fritidsliv.

›
›
›
›

Vi hjælper dig og dine forældre med at finde
en fritidsaktivitet, som du har lyst til at gå til.

Ved spørgsmål kontakt Laura eller Lone
fra Husum for Alle.

Vi kan hjælpe jer med tilmelding og kontingent
støtte samt sørge for, at du får en rigtig god
opstart.

Laura: 23 20 70 95 / lak@fsb.dk
Lone: 29 39 73 48 / lhc@fsb.dk

Hvis du ønsker hjælp til at finde den helt
rigtige fritidsaktivitet til dig, kan du udfylde
tilmeldingssedlen på næste side, og aflevere
den i en af vores DinFritid-postkasser som
lige nu hænger på følgende adresser:

Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65
Husum for Alle, Voldparken 1b
Korsager skole, kontoret, Grevingevej 15
Husum skole, biblioteket, Karlslundevej 23

Vi glæder os til at høre fra dig, og til at
præsentere dig for dit nye sjove fællesskab
og nye venner!

Tilmeldingsskema og samtykkeerklæring
Barnets navn:__________________________________________________
Fødselsdato og år:_____________________________________________
Skole:_____________________________Klasse:______________________
Adresse:_________________________________________________________
Forældres navn:_________________________Tlf.:__________________
Hvad vil du gerne gå til:_______________________________________
Jeg giver hermed samtykke til at disse personlige oplysninger må anvendes og om deles
med nødvendige samarbejdspartnere, fx forening eller klubtilbud, med henblik på, at
Husum for alle hjælper med at introducere og tilmelde barnet i en forening eller andet
fritidstilbud, og til opfølgning efter 6 måneder.
Oplysningerne opbevares til og med 31. august 2024.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til lhc@fsb.dk. Husk at skrive
barnets fulde navn.
fsb opbevarer og behandler personoplysninger om dig og dit barn i overensstemmelse
med lovgivningen om persondata. Du kan læse mere om dette på fsb.dk/persondata.

Forældres underskrift og dato:__________________________________________

Hvem er vi?
Din Fritid hjælper dig og
dine forældre med at finde en
fritidsaktivitet.
Din Fritid hjælper med
tilmelding, kontingentstøtte og
sikre du kommer godt i gang.
Din Fritid er et netværkssamarbejde på tværs af Husum
og Tingbjerg.

Aflever sedlen i Din Fritidpostkassen eller hos
Husum for alle,
Voldparken 1b, Brønshøj.
Laura, lak@fsb.dk,
23207095.
Lone, lhc@fsb.dk,
29 39 73 48

Økologi naturligvis!
Det Økologiske Folkekøkken er hele ECV’s
køkken. Vi laver dagligt frokost til de over
300 børnehavebørn som er i huset, vi leverer
forplejning til møder og arrangementer
og 20 uger om året laver vi mad til Grønt
Folkekøkken – et sundt og økologisk aftenmåltid for hele bydelen.
Vi har det økologiske spisemærke i guld
– og det er vi stolte af.

Grønt Folkekøkken

Bliv frivillig

Hver torsdag i forårs- og efterårssæsonen
dækker vi op til Grønt Folkekøkken på
EnergiCenter Voldparken fra kl. 17:30-19:30.

Som frivillig i folkekøkkenet er man med til
at skabe den gode oplevelse omkring måltidet
hver torsdag i forårs- og efterårssæsonen.
De frivillige skaber rammen omkring fællesspisningen.

Det er et hyggeligt samlingssted for et
uforpligtende, velsmagende og økologisk
måltid. Alle er velkomne, og dagens grønne
ret kan ses på vores facebookside tirsdagen
inden. Kom og spis med!

Følg med på www.facebook.com/

EnergiCenterVoldparken

Læs mere om det at være frivillig på
EnergiCenter Voldparkens hjemmeside

www.energicenter.dk

