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I dette magasin kan du læse om alle 
de tilbud, som du kan benytte dig af i 
vores ungemiljøer og i vores fri-
tidsundervisning. 

Ungemiljøerne, som præsenteres på 
de næste sider, danner ramme for 
både klubaktiviteter, fritidsunder-
visningshold, workshops og camps. 
Hvad enten du er tilmeldt et hold  
eller blot kommer i ungemiljøerne 
for at hygge dig, er der altid mulig-
hed for at deltage i aktiviteter og 
fællesskaber med andre unge. 

I fritidsundervisningen vil du opleve 
dygtige og engagerede undervisere, 
der brænder for deres fag og for at 
undervise unge. 

Med Ung i Rudersdals samlede til-
bud skaber vi mulighed for, at unge 
kan lære nyt, få gode oplevelser og 
knytte nye venskaber gennem fælles 
interesser på tværs af byer, skoler, 
kultur og baggrund.

Er tilbuddet for mig?  
Hvis du enten bor eller går i skole i Rudersdal 
Kommune, kan du benytte Ung i Rudersdals tilbud. 
Vores fritidsundervisning er for alle unge i mål-
gruppen 6. klasse til 18 år, medmindre andet er 
anført under de enkelte hold. 

Hvor kan jeg komme?  
Du kan komme i alle Ung i Rudersdals unge-
miljøer, og på de næste sider kan du læse mere 
om, hvad vi kan tilbyde dig. Her finder du vores 
fritidsundervisningshold, som du kan tilmelde  
dig og gå til. Nogle hold og aktiviteter er med 
tilmelding, andre møder du bare op til. Vi udbyder 
både ugehold, workshops og camps. 

Hvordan tilmelder jeg mig?  
Tilmeldingen til vores fritidsundervisning åbner 
onsdag den 8. juni kl. 18.00, og du tilmelder dig på 
ungirudersdal.dk. På vores tilmeldingsside vil du 
også kunne læse mere om de forskellige hold og 
workshops. 

Hvornår kan jeg komme?  
Sæsonen for fritidsundervisningen begynder i  
uge 35 i 2022 og slutter i uge 13 i 2023. Enkelte 
workshops afvikles på andre tidspunkter. Du kan 
komme i ungemiljøernes åbningstider de dage, 
hvor din skole har åben. Se klubbernes åbnings- 
tider på ungirudersdal.dk. 

Hvad koster det?  
Det er gratis at komme i ungemiljøerne, og meget 
af fritidsundervisningen er uden betaling. Der 
kan dog være et mindre deltagergebyr på enkelte 
undervisningshold og aktiviteter. Det er muligt at 
søge om økonomisk friplads. Send en ansøgning 
til ungi@rudersdal.dk.

   

Hvem er Ung i Rudersdal? 
Vi er Rudersdal Kommunes  
ungeområde. Vi arbejder for  
at skabe aktive, sunde og  
meningsgivende fællesskaber  
for unge i deres frie tid. 
Udover vores fritidsundervisning 
og ungemiljøer har vi mange til-
bud og indsatsområder for unge, 
herunder: 
 
- SSP (Skole, Socialforvaltning 
og Politi), der arbejder forebyg-
gende for at skabe god trivsel og 
tryghed for unge.

- Gadeteam Rudersdal, som 
arbejder opsøgende på gadeplan 
for at skabe god trivsel og tryg-
hed for unge.
 
- Anonym ungerådgivning, hvor 
du som kan få en snak om det, 
der er svært.

- Ungekulturprojekter med, for, 
og af unge.

Velkommen til  
Ung i Rudersdals  
fritidsundervisning 
og ungemiljøer 
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Hvornår kan jeg komme? 
6.-8. klasse 
 
Tirsdag og torsdag 14.00-21.00 
Fredag 14.00-17.00

9. klasse og opefter
Mandag og onsdag 14.00-17.00,  
herefter ud-af-huset til 21.00
Fredag 14.00-17.00

Du kan komme og gå helt, som du vil på de dage, der er for dig.  
Fællesspisning koster 15 kr., og vi har en lille café, hvor du billigt  
kan købe snacks og drikkevarer.

Det er gratis at komme i Fløjen.

FLØJEN er dit ungemiljø!
  

Her kan du mødes med vennerne i fritiden, hygge  
og lave noget sjovt. Vi har alt muligt på programmet 
hver dag, men du og dine venner kan også selv finde 

på noget, og så hjælper vi jer med det. Vi har multirum, 
playstation, bordtennis, boldbane, græsplæne og  

grillplads udenfor.

Og så er der FiskeKlubben, SkateKlubben,  
MusikKlubben, SkakKlubben og The DJ Club 

 – og du kan være med i dem alle!  
Se mere på de næste sider.

EVENTS OG  
UDFLUGTER

- med tilmelding og  
betaling i Fløjen

Hytteture I Kulturnat I Haunted House  
Julemiddag I Fastelavn I Mystery Night  
Easter Bunny Hunt I X-Jump I Skøjtehal

Og meget meget mere....

Følg os på
@flojen_birkerod

Bordtennis og brætspil I Bagning og  
madlavning I Gaming og playstation  

Bål og grill I Fodbold I  Fællesspisning  
Filmaftener I Musik og dans I DJ Club

Æggeroulette I Bingo I Café Aften

AKTIVITETER  
UDEN TILMELDING
– du dukker bare op!
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Fløjen
AKTIVITETER

Hytteture
Fløjen er kendt for sine fede hytteture.  

Vi tager til Sjællands Odde eller til Fyn 

eller nye steder, og vi er afsted flere 

gange om året. Vi fisker, tager på natteløb 

og spændende udflugter, laver mad på bål 

og fortæller løgnehistorier i skumringen. 

Hold øje med opslag i Fløjen!

HUSK OGSÅ!
Klub 13-fester  

for alle 6. og 7. klasser  
– se bagsiden

FiskeKlubben
Tirsdage 15.00-18.30

Vær med til at opleve en spændende verden i 
fiskeriets tegn. I FiskeKlubben får du mulighed  
for at blive en fremragende lystfisker og være 
med til skabe et fantastisk fællesskab. Sam-
men med Rasmus udforsker vi forskellige fisk, 
fiskemetoder, fiskegrej og tager vi på en masse 
fisketure sammen.

SkateKlubben efterår og forår
Torsdage 16.00-20.00
 
Vi skater i Rudersdal Skatepark og på andre fede 
baner. Sammen med Stefan nørder vi skateudstyr, 
reparerer hjul og designer t-shirts.

MusikKlubben
Torsdage 15.30-18.30

Trommehvirvel, guitar-riff og din nye sangtekst! 
Der er plads til det hele i Fløjens nye musikklub. 
Du kan komme på dine åbningsdage og spille 
selv. Hver torsdag kommer Maria og hjælper med 
at sætte det sammen og få den fede rytme på. 
Måske tager I også sammen til en koncert eller 
giver en optræden til Café Aften eller Kulturnat.

SkakKlubben
Tirsdage 16.00-18.30

Er du bidt af de sort/hvide brikker og det konge-
lige skakspil? Så kom og bliv udfordret af Samir 
og dine kammerater. Vi hygger og øver strategier, 
spiller turneringer og aflurer de store mestres 
smarteste træk! Skakspillet står fremme i 2,5 
time, og man spiller så længe, man har lyst.

The DJ Club
1. fredag i måneden 15.00-16.30

Vi skruer op for musikken og varmer op til weekenden!  
Du får selv mulighed for at være DJ for en eftermiddag.
DJ Salim er din coach – så du lærer af den bedste - kendt 
fra Klub 13-festerne på Gården!

LÆS ALLE HOLDBESKRIVELSER PÅ TILMELDINGSSIDEN

TILMELDINGEN  

ÅBNER 8. JUNI KL. 18.00 

UNGIRUDERSDAL.DK



PERFORMANCE- 
HUSET
  I BIRKERØD

ØVELOKALER / E-STUDIER / DANSESAL / PER FORMANCE / MUSIK             



14 15

Hvornår kan jeg komme? 
I Performancehuset har vi inddelt vores program  
i tre tilbud: Start-Up, Level-Up og Drop-In 
 

6. - 8. klasse
Performancehusets Start-Up program er for dig, der går i 6. -8. 
klasse. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med musikken eller 
dansen, er dette tilbuddet for dig.

8.klasse og opefter
Level-Up er for dig, der går i 8.-9. klasse. Du har allerede tilegnet 
dig nogle færdigheder inden for musikken og vil gerne blive endnu 
bedre til at spille og performe. 

6. klasse og opefter
Drop-In programmet er for dig, der ønsker sparring og hjælp  
til egne produktioner. Vores professionelle kunstnere sidder klar  
til at hjælpe dig.  
 
Vores Drop-In tilbud kræver ikke tilmelding, du kommer bare! 
Det er gratis at komme i Performancehuset. 

 
Performancehuset  

er stedet, hvor du kan opfylde dine  
drømme og ambitioner om at arbejde med  

performancekunst. Vi har musikstudier,  
øvelokaler, danse- og koncertsal og et super hold 

af undervisere, der er klar til at hjælpe og 
 udvikle dig, dit band eller dancecrew. 

Ligegyldigt om du er til hip-hop, rock’n roll  
eller jazz, salsa, urban eller vals er 

 Performancehuset stedet, 
hvor du kan udfolde 

 din kreativitet.
   

 

Vidste du,  
at ordet performance er 

engelsk og betyder at optræde 
og fremføre? I Performance- 

huset arbejder vi med musik og 
dans gennem fællesskab og lige 

dele hårdt arbejde og sjov. 

Følg os på
@rudestudios2840
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Performance- 
huset HOLD  
& aktiviteter 
Start-Up programmet
Her spiller vi i bands og lærer at indgå i et  
musikalsk fællesskab gennem leg og læring.  
Vi arbejder både med dygtiggørelse af vores 
færdigheder på instrumenter, sang, sammen-
spil, performance og sangskrivning. 

Start-Up Music
Tirsdage 16.30-18.30 
 
Start-Up Dance 
Tirsdage 16.15-17.30

Level-Up programmet 
Her skruer vi op for ambitionerne, finpudser 
vores fælles musikalske udtryk og bygger 
ovenpå vores erfaringer. Vi vil lave flere events, 
indspille og producere egne sange og udgive 
vores musik på nettet i form af streaming eller 
YouTube-video

Level-Up Music
Tirsdage 19.00-21.00 
 

Level-Up Producer
Mandage 19.00-21.00 

Level-Up Rap
Mandage 19.00-21.00
 

Udover vores hold deltager vi i 
koncerter og events, blandt andet  
Nordeuropas største Ungdoms- 

musikfestival i Aalborg.  
Vi spiller også til Café Aften i  

Fløjen og indspiller vores musik 
sidst på sæsonen. 

Andre fotos

 
Drop-In programmet 
Drop-In programmet er for dig, der ønsker 
sparring og hjælp til egne produktioner.  
Vores professionelle kunstnere sidder klar  
til at hjælpe dig. Kræver ikke tilmelding, du 
kommer bare.

Drop-In Producer
Mandage 16.00-18.30 
 

Drop-In Rap 
Mandage 16.30-18.30 

 
Improteater – den gode præsentation   
Lørdag 22/4 10.00-14.00 
Få teknikker af en skuespiller til at blive tryg 
ved at fremlægge og præsentere foran andre, 
gennem forskellige improlege og mere klassiske 
drama-teknikker.

Ungdomsringens Musikfestivalal 
Fredag 20/1 til søndag 22/1/ Aalborg

Banddag
Efterår: Søndag 13/11 13.00-17.00
Forår: Søndag 19/3 13.00-17.00 
 

Dance like a queen  
- Golden Days danse workshop
Søndag 18/9 14.30-16.00

Groovy Friday danse workshoporkshop
Fredag 7/10 16.30-18.00 
 

LÆS ALLE HOLDBESKRIVELSER PÅ TILMELDINGSSIDEN

TILMELDINGEN  

ÅBNER 8. JUNI KL. 18.00 

UNGIRUDERSDAL.DK



GÅRDEN
      I NÆRUM

MUSIK / MAD / WEBDESIGN / E-SPORT / TURE / FILMKLUB / KREATIVITET / SPORT
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Hvornår kan jeg komme?
Gården er åben for alle mandag til fredag.  

Hver dag 14.00-17.00
Hver dag vil der være aktiviteter, som du kan deltage i. Du kan  
også tilmelde dig hold eller workshops.  Læs mere om vores  
hold og aktiviteter på de næste sider. 
 
Tirsdag aften efter 17.00 er for dig, der går til under- 
visning. Der vil være fællesspisning for tirsdagsholdene i dineren.  
 
Onsdag aften byder på en masse events: 
Open Mic Night, film og meget mere. Har du en god idé til et event  
eller en tur ud af huset er onsdagen ugedagen, hvor vi kan gøre  
din idé til virkelighed. Hold øje med opslag på Gården og se, hvornår  
der er noget for dig.  
 
Torsdag aften efter 17.00 er for 8. klasse og opefter. 
Vi spiller fodbold i Hallen. Inden fodbold er det muligt at være med  
til at lave mad, som spises i fællesskab. 

Det er gratis at komme på Gården.

 

I hjertet af Nærum 
Gården er et ungemiljø fyldt med fællesskab,  

læring og aktiviteter. Brug din fritid på  
Gården, dyrk dine interesser og få en  

masse gode, sjove og spændende  
oplevelser sammen med andre unge.

Vi glæder os til at se dig!

Følg os på
@gaardennaerum 

E-sport: Åben gaming 
Onsdage 14.30-17.00 

Madlavning for 8. klasse og opefter
 Torsdage 16.30-19.00 

Fodbold for 8. klasse og opefter
Hver torsdag aften

AKTIVITETER  
UDEN TILMELDING
– du dukker bare op!
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GÅRDEN 
HOLD &  
aktiviteter 

Selvforsvar for drenge workshop
Lørdag 17/9 og søndag 18/9 10.00-13.30

Selvforsvar for piger workshop
Efterår: Lørdag 8/10 og søndag 9/10 10.00-13.30
Forår: Lørdag 4/3 og søndag 5/3 10.00-13.30 
 
Bage workshop 
Lørdag 25/2 10.00-15.00

Julekagerworkshop 
Lørdag 12/11 10.00-15.00 

Blomster i papir workshop
Søndag den 18/9 11.00-14.00
 
Jule Sy og Krea workshop
Lørdag 19/11 og søndag 20/11 10.00-15.00 

Filmklub 
Elsker du film, og har du lyst til at se film i Birkerød Bio sammen 
med andre filmnørder? Så kom og vær med i Gårdens Filmklub. 

Photoshop 
Torsdage 16.30-18.00 
 
Sy og design 
Tirsdage 18.00-20.30

Kokkeskole
Tirsdage 16.30-19.00 
 
Bordrollespil
Tirsdage 17.30-20.00 
 
Yoga
Tirsdage 17.15-18.30

E-sport: For alle 
Tirsdage 16.00-18.30 
Hvis du spiller Fortnite, Apex, CS:GO eller League 
of Legends, så tilmeld dig dette hold.

E-sport: Battle Royal
Tirsdage 18.30-20.30 

Hyttetur med Gården
Tag med når pakker taskerne og tager et  

weekendophold i natur- og  kulturrige omgivelser.  
Det bliver en weekend med masser af hygge,  

outdoor-oplevelser, god mad og meget, meget andet.  
Turen er for dig, der går i 6. eller 7. klasse.  

Det er ”først til mølle”, så skynd dig at sprede  
ordet og meld dig til! 

Mere info følger ved tilmelding, men kom  
gerne forbi Gården og hør mere.

Prisen er 400 kr. for ophold, ture, mad og drikke.
Fredag 24/3 til søndag 26/3

LÆS ALLE HOLDBESKRIVELSER PÅ TILMELDINGSSIDEN

Selvpleje og make-up workshop
Lørdag  10/12 10.00-14.00 

Flødebolle workshop
Lørdag 1/10 10.00-14.00  

Softwareudvikling og webdesign  
begyndere workshop 
Lørdag 1/10 og lørdag 8/10 10.00-16.00 
 
Softwareudvikling og webdesign  
øvede workshop
Lørdag 12/11 og lørdag 19/11 10.00-16.00 

Hjemmesideprogrammering og  
webdesign workshop
Lørdag 14/1 og lørdag 21/1 10.00-16.00

Du bliver, hvad du spiser workshop 
Efterår: Søndag 9/10 10.00-13.00
Forår: Søndag 26/3 10.00-13.00

Få styr på eksamensnerverne workshop
Lørdag 22/4 og søndag 23/4 10.00-14.00 
På forløbet her får du tips og tricks til, hvordan 
du finder eksamensmod, og hvordan du kan være 
den bedste udgave af dig selv - uden nerver til 
eksamen. 
 
Få struktur på din læseplan og  
eksamener workshop 
Onsdag 12/4 og torsdag 13/4 15.30-17.30 
Få hjælp til at strukturere din tid, og hvad du skal 
prioritere, så du føler dig klar til eksamenerne. 

HUSK OGSÅ!
Klub 13-fester  

for alle 6. og 7. klasser  
– se bagsiden

TILMELDINGEN  

ÅBNER 8. JUNI KL. 18.00 

UNGIRUDERSDAL.DK



VEDBÆK 
       KLUBHUS

HYGGE / OPLEVELSER / FÆLLESSKAB / SPIL / TURE / KONKURRENCER
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Hvornår kan jeg komme? 
Vi har åbent tirsdage og torsdage 14.00-21.00. 
 
Åbningstiden kan variere alt efter aktiviteter i klubhuset.  
Hør mere i Vedbæk Klubhus eller følg os på SoMe.  
Har du gode idéer til en aktivitet, vil vi gøre vores bedste  
for at hjælpe dig. 

Det er gratis at komme i Vedbæk Klubhus. 

Vi glæder os til at se dig!

 

Vedbæk Klubhus 
Vedbæk Klubhus er for dig, 

 der går i 6.- 9. klasse.  
Du kan deltage i forskellige aktiviteter  
med og uden tilmelding samt ture og  

særlige arrangementer. 

Du kan også bare komme forbi.

Følg os på
@vedbaekklubhus



VILLAEN
   I HOLTE

DANS / FÆLLESSPISNING / FILM / SPORT / HOPPEPUDE / KREATIVITET                 
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Hvornår kan jeg komme? 

Villaen er åben alle hverdage for alle unge fra  
6. klasse og opefter. 

Mandag 14.00-20.00
Tirsdag & onsdag 14.00-17.00
Torsdag 14.00-20.00
Fredag 14.00-17.00

Fælles spisning
Vi spiser og laver mad sammen hver mandag og torsdag. 
Du er med til at bestemme menuen og tilberede maden.

Det er gratis at komme i Villaen.

 

VILLAEN
Forestil dig et ungemiljø fyldt med  

aktiviteter, hoppepude, spil, pizzasnegle,  
slush ice, fællesspisning, ture, PS5 og  

filmkroge - så har du Villaen!

I Villaen kan du mødes med dine venner  
og få nye venner, som interesserer sig for  

det samme som dig. Villaen er dit sted  
udenfor hjemmet og skolen, hvor du altid  

er velkommen, uanset din interesse.

Følg os på
@villaen_iholte

Vidste du,  
at Villaen har sin  
egen hoppepude?  
Den er ude hele  

sommeren!

Særlig Fredag

Kunne du godt tænke dig en sleepover  
for årgangen, en københavnertur, en  
girlsnight, en kanotur eller noget helt  

femte, så er Særlig Fredag noget for dig.  
Vi planlægger ture sammen, så kom ned 

og vær med til at planlægge de næste 
events i Villaen om fredagen.
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Villaen 
HOLD &  
aktiviteter 

Håropsætning workshop
Lørdag 4/3 og lørdag 11/3 10.00-13.00 
 
Flotte negle workshop
Lørdag 28/1 og lørdag 4/2 10.00-13.00

Klatrekursus workshop
Lørdag 20/8 11.00-17.00

Mountainbike workshop
Søndage 25/9, 2/10 og 9/10 10.00-12.00

Fritidsjob - lær at skriv den gode  
ansøgning workshop 
Lørdag 8/10 10.00-12.00

Klassisk tegning workshop
Lørdag 28/1 10.00-14.00

Akvarelmaleri workshop 
Lørdag 11/3 10.00-14.00

Vi tegner ude i naturen workshop
Lørdag 15/4 10.00-14.00

Cartoon karakterer & upcyling med Posca workshop
Lørdag 21/1 10.00-15.00

Redesign workshop
Lørdag 7/1 og søndag 8/1 10.00-14.00

Robot workshop
Efterår: Søndag 6/11 10.00-15.00
Vinter: Søndag 15/1 10.00-15-00

Programmerings workshop
Lørdag 11/3 og søndag 12/3 kl. 10.00-15.00

LGBTQ+ - Queer, kultur og historie
Mandage 15.30-17.30 
Interesserer du dig for køn og seksualitet? Eller queer 
kultur og historie? Vi mødes til oplysende oplæg, fede 
workshops og godt samvær.

Cosplay
Mandage 18.00-20.30 
Cosplay er en forkortelse af costume play. Siden 
1980’erne har unge i Japan genskabt karakterer 
fra manga, anime og videospil. På dette hold  
designer vi tøj og props til din cosplay figur.  
Hvis du har lyst, så tager vi sammen til Danmarks  
største japanske popkulturfestival ”J-Popcon”  
i DGI-byen.

AKTIVITETER  
UDEN TILMELDING

– du dukker bare op!

Dans med Reinier 
Onsdage 15.30-17.00

Robotprogrammering
Onsdage 15.30-17.30 31/8-7/12

Sy og design i Villaen
Onsdage 18.30-21.00

ProCreate letøvede
Tirsdage 15.30-17.30

Bordrollespil
Torsdage15.30-18.00, hold 1 
Torsdage 18.30-21.00, hold 2 

LÆS ALLE HOLDBESKRIVELSER PÅ TILMELDINGSSIDEN

TILMELDINGEN  

ÅBNER 8. JUNI KL. 18.00 

UNGIRUDERSDAL.DK HUSK OGSÅ!
Klub 13-fester  

for alle 6. og 7. klasser  
– se bagsiden



Kulturcenter Mariehøj  
og FLERE AKTIVITETER 
 Vild med videnskab

Søndage 25/9, 30/10, 20/11, 11/12, 22/1, 5/2, 26/2  
og 26/3 10.00-15.00
Ravnholm Skole, afd. Vangebo

UNF Naturfagsweekend, mini-ScienceCamp
Fredag 16/9, lørdag 17/9 og søndag 18/9 
NEXT Sukkertoppen Gymnasium 
UNF Naturfagsweekend er en science camp for  
udskolingselever, der foregår i en hel weekend, hvor 
eleverne bliver introduceret til matematik, kemi, fysik, 
datalogi, biologi eller geofysik. Dette sker gennem 
opgave regnetimer, workshops, laboratorieforsøg og 
klasseundervisning. 

Fitness Gymnastik - og løb
Mandage 15:30-17:30
Birkerød Idrætscenter  

Nak og æd en fisk
Lørdag 1/10 10.00-17.00
Tag med en tur i naturen - fang din egen fisk, tilbered 
den over åben ild og nyd det til fællesspisning ved bålet.  

Klatreweekend på Bornholm
Torsdag 18/5 til søndag 21/5

OutdoorCamp, kano og klatring
Lørdag 10/9 10.00 til søndag 11/9 12.00
For elever i 6.-9. klasse

Pigecamp i Sverige
Torsdag 20/4 15.00 til søndag 23/4 14.00
”Knâred” i Sverige
På campen sætter vi fokus på begrebet ’girlpower’. 
Det handler om at have det sjovt, sætte grænser,  
tackle følelser, drenge, ansvar, venskaber, udseende  
og alt muligt andet.  

Kuttertur
Efterår: Lørdag 17/09 10.00-17.30
Vinter: Søndag 18/12 10.00-17.30

Laserdometur til Helsingborg i Sverige
Lørdag 24/9 9.30-19.00

Airtrixtur
Lørdag 11/3 11.00-15.00

Laser tag på Ungdomsøen
Lørdag 8/10 10.00-19.00
Tag med, når vi sejler ud til Ungdomsøen for at  
spille laser tag, lave mad og udforske øen.

Speedbådsbevis
Lørdag 24/9 og søndag 25/9
For unge 16-18 år
Vil du have det lovpligtige speedbådsbevis, er det 
her du skal kigge. På holdet lærer du om, hvilke 
regler der gælder til søs, og hvordan du sikkert og 
hensynsfuldt færdes på vandet. Du lærer at navigere 
og sejle båden. Kurset er teoretisk og praktisk og 
afsluttes med en lille prøve.
Dragør Havn

Dykkerkursus, Scuba Diver 2023
Kurset begynder i foråret 2023. 
Tilmeld dig interesselisten.
Du skal være fyldt 13 år for at kunne deltage på 
dette grundkursus.

Knallertkørekort inkl. førstehjælp
Før du kan begynde på at tage knallertkørekort, 
 skal du gennemføre et førstehjælpskursus. Når  
du tilmelder dig ét af vores knallerthold, har du 
automatisk en plads på et førstehjælpskursus. 
Datoer for teori og praktisk kørsel fastsættes, når 
holdet er fyldt op med max antal elever. Du kan  
tidligst begynde på knallertundervisningen, når 
du er 14 år og 6 måneder.
Førstehjælp efterår: Lørdag 1/10 10.00-18.00
Førstehjælp forår: Lørdag 18/3 10.00-18.00
Kulturcenter Mariehøj

Babysitterkursus
Når du tilmelder dig Babysitterkursus, har du  
automatisk en plads på et førstehjælpskursus.
Efterår: 
Førstehjælp: Lørdag 29/10 10.00-16.00  
Babysitterkursus: Onsdag 2/11 16.00-19.00  
og søndag 6/11 9.30-14.30
Vinter:
Førstehjælp: Lørdag 25/2 10.00-16.00
Babysitterkursus: Onsdag 1/3 16.00-19.00  
og søndag 5/3 9.30-14.30
Kulturcenter Mariehøj

Sølvværksted begynder
Efterår: Lørdag 24/9 og søndag 25/9 10.00-15.00
Vinter: Lørdag 14/1 og søndag 15/1 10.00-15.00
Kulturcenter Mariehøj, Værksted 3

Sølvværksted øvede
Efterår: Lørdag 5/11 og søndag 6/11 10.00-15.00
Vinter: Lørdag 25/2 og søndag 26/2 10.00-15.00
Kulturcenter Mariehøj, Værksted 3

Station Next - Filmvæksthuset 2022/23
Har du talent for film og lyst til at producere film 
med andre filmfreaks og med professionelle filmfolk 
som undervisere, så er Filmvæksthuset noget for 
dig. Du kan begynde på Filmvæksthuset, hvis du er 
fyldt 14 år inden 1. august 2022.

Vidste du, 
at når du er tilmeldt et hold eller en aktivitet  
under kategorien Science og teknologi hos  

Ung i Rudersdal, kan du skrive dig op til  
gratis medlemskab af UNF Lyngby 

(Ungdommens Naturvidenskabelige Forening). 
UNF er en forening, der består af frivillige og 

 har til formål at udbrede interessen for  
naturvidenskab, særligt blandt unge.
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Brug for 
nogen at  
tale med?
 
I Ungerådgivningen kan du altid få en snak om det, der er 
svært – ingen problemer er for små eller for store. 

Rudersdals Ungerådgivning er et åbent, anonymt tilbud  
til dig mellem 12 og 25 år, der bor eller går i skole i 
Rudersdal Kommune. 

Går du rundt og er ked af det, og har du svært ved at tale med 
dine venner og forældre om, hvordan du har det? 
Føler du dig ensom eller har du svært ved at overskue, hvad  
du skal stille op med dig selv? 

Ring til Ungerådgivningen på tlf. 46 11 59 29, når du har 
brug for det eller skriv til ungeraadgivning@rudersdal.dk 

Hvis du som forælder har brug for et godt råd, eller ønsker du 
at tale med en fagperson, er du også velkommen til at ringe.

Ungerådgivningen ligger ikke et specifikt sted, men du  
aftaler med ungerådgiveren, hvor du har lyst til at mødes,  
for eksempel i et af vores ungemiljøer, på en cafe, en gåtur  
i skoven eller lignende.

KLUB 13-FESTER 
I løbet af året holder vi to fester for alle  
6. klasser og to fester for alle 7. klasser  
i Rudersdal. 

En professionel DJ spiller op til et brag  
af en fest. Festerne er fyldt med konkur-
rencer og sjove aktiviteter, og nogle af  
festerne har et overordnet tema. Læs  
mere om tilmelding på ungirudersdal.dk. 
 
Alle festerne foregår på Gården i Nærum. 

Fester for 6. klasse
Fredag 30/9 og 24/2 19.00-23.00

Fester for 7. klasse
Fredag 4/11 og 24/3 19.00-23.00

UngKort, hvad er det?

UngKort er dit personlige ungdomskort. 
UngKortet bruger du, når du besøger unge-
miljøer og deltager i Klub 13-festerne.
Det er ikke et fysisk kort, men et elektronisk 
link til en stregkode, som du scanner ved 
indgangen.  
 
Du kan bestille dit UngKort på  
tilmeldingssiden.

Rudersdal Kommune I Ung i Rudersdal I Kulturcenter Mariehøj 

Øverødvej 246B, bygning C, 1. sal I 2840 Holte I Tlf. 46 11 59 00

@ungirudersdal


