
Dyrehold & Udeliv : Bille og Gert 
Værkstedet  : Kisser 
All round   : Pernille 
Idræt & Leg  : Theis 
Caféen & køkken : Dennis 
 

Sekretær   : Susanne 
Leder   : Claes 
 
 

 

PERSONALET VELKOMMEN TIL SØDALEN 

Fritidscentret Sødalen 
Åkandehaven 5 
2765 Smørum 
Tlf.: 7259 8595 
E-mail: soedalen@egekom.dk 
Web: www.soedalen.dk 
 

KONTAKT OPLYSNINGER 

HUSK FORÆLDREMØDE for nye børns forældre… 
 

AFHOLDES I MARTS 



Alle klubbens aktiviteter er som udgangspunkt åben hver dag og alle børn uan-
set kompetencer har mulighed for at deltage. 
 
PRIMÆRE AKTIVITETER:  
Dyr (heste, kaniner m.m.), udeliv, værksted, idræt, computer, køkken og café 
hygge. 
 
Derudover laver vi masser af andre sjove ting, som vi finder på… f.eks.    
Netcafé, svømmehal, shoppetur… m.m. 

AKTIVITETER 

Klubben har flere traditionsrige events og fester henover året, som du allerede 
nu kan glæde dig til. 
 
Events: 
Rock & Rul fest, disko fester, Klub Festival, sommerfest m.m. 
 
Kolonier: 
Skitur, sommerkoloni, Lalandia, Lemvig fodboldtur. 

EVENTS & KOLONIER 

Klubbens betalingssystem er et on-line system, hvor forældre kan overføre 
penge til barnets konto hjemmefra og følge bevægelser på barnets konto. 
Alle børn har deres eget medlems– og betalingskort i klubben, som de benytter 
til alle betalinger i klubben.  
 

Aktiviteter & ture afregnes på kontoen ved tilmelding og materiale køb. 
 

Madordningen laves som et fast abonnement via betalingssiden på 95,- kr., 
som indbefatter 1 måltid mad og 2 stykker frugt hver dag. 
Juli og august er betalingsfrie måneder, da der ikke laves mad i skoleferierne. 
 

VIGTIGT!  Link til vores portal findes i menuen til venstre på vores hjemmesiden www.soedalen.dk 

BETALINGSSYSTEM 

Klubben har åbent mandag - fredag kl. 14.00 - 18.00. 
 
 
I skoleferier har klubben åbent fra kl. 9.00-16.00 
 
LUKKEDAGE: 
Helligdage, mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grund-
lovsdag. 

 

ÅBNINGSTIDER 
På klubbens hjemmeside kan du holde dig opdateret på nyheder og aktiviteter i 
klubben. For at modtage nyheder fra hjemmesiden, skal du klikke på ”Følg æn-
dringer på denne side” øverst til højre. 
 
Tilmeldingssedler til ture og arrangementer kan du finde på siden, som skal 
afleveres i klubben og forældrene skal overføre penge til børne-kontoen. 
Årsplan og billeder fra ture, fester m.m. finder du også på siden. 
 

www.soedalen.dk  

HJEMMESIDEN 

På samme hjemmeside som betalingssystemet, skal forældre i stamkortet taste 
alle informationer om jeres barn. Det er vigtigt, hvis jeres barn skal kunne  
deltage på ture og særlige aktiviteter. 
Det er vigtigt at der bliver markeret ved tilladelse, udfyldt kontaktoplysninger, 
helbredsoplysninger, læge, skole m.m. så vi har de informationer vi skal bruge. 
 
Det er også muligt at oprette flere brugere til forældre log-in. Dette kan særligt 
være givtigt ved delt forældremyndighed, sted-far/mor o.lign. 

MEDLEMSSYSTEM 


