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Lederen
Velkommen til alle de nye medlemmer og velkommen tilbage alle
sammen fra sommerferien. Håber i alle har haft en fantastisk sommer
med masser af gode oplevelser og tid med familie og venner .
Vi skal til at opstarte et nyt klubblad, som vi gerne vil have i bliver en
del af. Carlo, Julie og Henriette kommer til at være de voksne der
primært hjælper med dette blad, men vi vil også gerne have en
redaktion og journalister i form af jer. Dette blad behøver ikke kun, eller
slet ikke, at være i papirform men kan også blive et visuelt blad, som en
youtube-kanal.
Vi har her i sommerferien klargjort dette blad samt en youtubevideo
som inspiration til hvordan et evt. klubblad kan kan se ud.
Går DU med en drøm om at være journalist eller kunne du tænke dig
at sidde i redaktionen, så tilmeld dig hurtigst muligt. Når vi har fået
samlet et hold laver vi en brainstorm om hvordan de kommende
klubblade skal se ud .
Tilmelding sker hos Carlo, Julie eller Henriette!
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Panelet
Denne sektion kan f.eks være en spørgeside hvor man anonymt,
eller offentligt, kan spørge om alt mellem himmel og jord
Husk at der ikke er forkerte eller pinlige spørgsmål!
Hvad vil du gerne spørge panelet om? – Smid jeres spørgsmål i
forslagskassen ved Foyer’en

Denne måneds emne er Venskab
Hvad er det vigtigste i et venskab, og hvordan er man en god
kammerat?
En af de vigtigste ingredienser i et venskab er ærlighed! Man
skal kunne stole på hinanden og Imellem venner er det godt at
kunne fortælle hinanden sandheden og ikke være bange for at
hinanden bliver sure.
5 facts om venskab:
- At man kan holde på en hemmelighed, men man er også
en god ven, hvis man deler det med en voksen når det er
nødvendigt.
- Ikke at bagtale hinanden
- Vær ofte sammen med dine venner
- Tal om problemerne hvis i bliver uenige eller uvenner (også
bagateller/små ting)
- En man kan stole på
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OMG Sladderhjørnet
Aage har været på barsel, da han har fået en
ny hundehvalp der hedder Herman 

Lars er blevet gift i Finland ved en sø. Stort
tillykke Lars.

Sjove historier fra jeres liv eller oplevelser i har haft i
klubben
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Pinlige Historier
Kom anonymt eller offentlig med en af dine pinlige historier fra
klubben eller der hjemme i en af forslagskasserne.
Pinligt var det, da vi i sommerferien spillede minigolf med
Klubben. Jesper vandt over os alle sammen med en samlet score
på 50 slag.
- Sjov detalje: Jesper er venstrehåndet!

Alle spiller Pokemon GO
Carlo og Henriette kan ikke finde ud af at samle Ikeamøbler

Konkurrence
Tjek vores Runningman Challenge ud på vores youtubekanal
eller følg den på instagram #klubtphu. Vild præmie til
vinderen!
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Opslagstavlen
Hvordan kan jeg være med til at bestemme hvordan min klub
skal være?
I foyeen og i JK er der en forslagskasse, kom alle jeres forslag og
ideer her i. Det kan blandt andet være ønsker til nye spil, film
eller andre ting i tænker klubben kunne bruge.
Hvis du vil have større indflydelse i klubben så kan man også
melde sig til Børnerådet. Hvis du vil høre mere så spørg Iben og
Finn for nærmere info eller læs med i næste udgave af TPHU’s
klubavis.

Vigtige datoer:
Der er Juniorklub tivoli overnatning den 2. september
Derudover er der Fritidsklub-fest den 7. oktober
- Mere info senere når vi nærmere os. Husk alt information
findes i foyeen og det er også her man tilmelder sig til
arrangementer.
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Årshjulet!
Her kan du følge med på vores årlige traditioner her i klubben
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Quiz
-

Navn:

Klubbens voksne og værksteder

Nr.:

Hvilke voksne arbejder i fk?
Hvilke voksne arbejder i jk?
Hvilke værksteder finder du i klubben og hvilke dage er de åbne?
Hvem er leder i klubben?

Og hvem er lederens højre hånd?

Hvad hedder Krismis rigtigt?
Hvilke dage er der mad i køkkenet?
Hvad skal du huske når du kommer og går fra klubben?
Hvad er Carlo’s egentlige navn og hvad er hans job i klubben?
Hvad hedder Aage’s nye hundehvalp?
Hvem har en trebenet hund?
Hvem er klubbens største Manchester United fan?

Afleveres i en af forslagskasserne!
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Sporten
Vi starter TPHU's traditionsrige LIGA op igen efter et par års
pause.
Glæd jer til en fodboldturnering med flotte redninger, god
holdånd og massere af mål! Kom og kæmp om hæderen som
bedste fodboldhold, FAIRPLAY-prisen, turneringens topscorer,
bedste spiller og den vigtigste; TURNERINGENS KAMMERAT!!!
I står selv for at samle jeres hold og at I bliver meldt til.
Kampene vil blive spillet mandage og tirsdage mellem kl. 15 - 17.

LIGA regler:
- Soheil og Carlo er dommere! Hvad der dømmes kan ikke
diskuteres!!!
- Holdet består af max 6 spillere, hvor 4 er på banen af gangen.
(Max 2 JK'ere pr. hold!)
- En kamp varer 10 minutter
- Spillet startes fra midten ved kick-off og efter scoringer (der
må ikke scores direkte ved opgivning på midten)
- Målmanden må parere bolden, men ikke samle bolden op.
- Spillet genoptages med et indspark hvis bolden har været ude
fra banen.
- Ved gult kort er spilleren ude til næste scorede mål.
- Ved rødt kort er spilleren ude resten af kampen og den
efterfølgende kamp. Holdet kan erstatte med en spiller efter
næste scorede mål.

FORZA Thomas P. Hejle Ungdomshus!
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Månedens Jokes
1. Hvad skal man gøre hvis ens tøj er meget krøllet?
…… ahahaha 

Gå en tur på strøget

2. Så var der den om dykkeren der blev fyret fordi han var for
overfladisk!
- Men bare rolig, han blev genansat fordi han var go’ nok på
bunden!!
…… Badumdum tisch!!!
3. Hvorfor drak den ordblinde gepard blæk?
- Den havde læst at den var verdens hurtigste printer!!!

11

Bagsiden
Tjek det ud
Følg os på disse sider og vær med på hvad der sker i din klub,
samt her kan du også følge diverse konkurrencer osv som
klubbladet afholder.
Facebook: https://www.facebook.com/ThomasPHejle/
Instagram:
@klubtphu
Snapchat:
@klubtphu
Youtube:
Søg på klubtphu
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