


Akvarium
Voksen PC

Bø rne PC
Madkort

Kø kken

Indgang

Her SKAL

du krydse dig

ind og ud

Garderobe

Kontoret hvor 

Jens og Kjartan 
bor!

Rengø ringsrum
og personale-
garderobe

Her er RONJA.

Hun hjæ lper bø rn med 

ekstra behov, og er også 

tit i alrummet.

OVERSIGT

Her “bor” CONNI.
Hun sø rger for sund mad

og hø jt humø r. 





ROSA

Du må gerne gå på kontoret, 
hvis du vil sige noget til Jens, 
hvis du har problemer, gode 

ideer eller bare har lyst til lidt 
snak. 

Det er her man holder møder,
og her sidder Jens (og Kjartan). 

Katten Rosa lytter gerne med, fra 
sin stol på kontoret.



I stuehuset boede bonden
og hans familie, men nu er huset

fuld af leg sjov og hygge.

Det er her du finder
              Annette og andre 

kreative ildsjæle.

  

De klipper, klistrer, maler, strikker, laver sæbe, 
spiller spil, drikker te, lytter og meget mere.

I Stuehuset finder du også udklædningsrum,
playstation, puderum, barbie/bratz hjørne, og 

meget mere!



H er finder du U lla og Peter

U lla laver ler og sm elter ægte glasperler om  vinteren i 
værk stedet. O m  som m eren ryk k er h un ud i pandek a-

geværk stedet.

Peter laver våben i latex, og rustninger af læder og 
m etal. D erudover bliver der lavet sm yk k er og

 udk lædning  i værk stedet, og alt m uligt andet.

O m  som m eren er Peter m eget udenfor og laver 
rollespil i løbet af ugen på Furesøgård, sam t det store 

rollespil 1 gang om  m åneden i Jonstrup , m ed 
h undredevis af andre børn.





Alle der har lyst til at være med
til at passe dyrene, kan få lov til det.
De skal bare spørge Michala, som ved

alt om dyr. Man kan også slappe af i 
hængekøjen med sin kanin og Rosa (kat).



I Musikken kan man spille på
 trommer, bas, guitar, keyboard - 

eller man kan synge! Der kan tilmed
 komponeres digitalt som i et studie.

Der holdes nogle gange koncerter i Alrummet,
ved sommerfesten og nogen gange på Vilde Vulkaner.



Her kan d u gynge, klatre, sove, 
grine, og nogle gange snitte pind e,

skyd e m ed  b ue og pil, lave f lad b rød  når 
d er er tænd t op i b ålet. 

V i har BM X -b ane og rollespilsb org, 
d en sorte lad e, ud end ørskøkkener, 

volleyb ane, svøm m eb assin og hoppepud e!volleyb ane, svøm m eb assin og hoppepud e!

N ogle gange laver vi m ad  over b ålet, m est suppe og 
f lad b rød . 

FLA DBRØDS DEJ
M el, gær, vand  og salt.

Rul d et f lad t, og 
d rys en m asse kryd d erier over.





Når det er varmt nok, rykker Ulla ud
med sine pandekage komfurer... UHM !

Her skal der kløves bræ nde, tæ ndes
op i de små ”komfurer” og ilden skal

passes, alt imens der rå hygges !



I det hvide hus kan man spille
på computere og playstation med 

(og imod!) Kjartan og Johan

Der er 4 pigecomputere, og 10
drengecomputere. Man kan også
spille brætspil (Johan vinder
altid), Photoshop billederaltid), Photoshop billeder
med Kjartan, eller hænge ud. 



Thomas er Furesøgårds største
sportsudøver og

billiardmester!

Her har vi sport med sport på!
Fodbold, håndbold, bordtennis, hockey, waveboards,

løbehjul, banancykler og to fine nye billardborde.

Om vinteren laver vi skøjtebane og spiller ishockey.Om vinteren laver vi skøjtebane og spiller ishockey.
Madrasligaen er vores meget populære indendørs 
turnering, og vi deltager også i både fodbold og

pool stævner imod andre klubber!



I ungdomsklubben kan man hænge ud med vennerne 
om aftenen, og være med til at bestemme hvad der 

skal ske. 

Vi laver aftensmad sammen, bager kager/boller, laver 
bolcher,  spiller pool, computerspil, volleyball, 
ishockey, spil, ser film og meget mere. Vi tager også på 
ture i biografen, kører Go-kart og holder fester!



Restaurant Aldente

(hvor børnene stod for alt)

Stjerneløbet
(med udfordringer, quiz og konkurrencer)

Der sker en masse på Furesøgård i løbet af året. 
Hold jer opdateret om aktiviteterne på 
vores hjemmeside www.furesøgård.dk eller se billeder 
på vores Facebook side!

Vi slutter rundvisningsguiden med billeder fra vores
faste årlige samt spontane arrangementer!



Computer-LAN

(med spil og fælleshygge)

Feriehygge
(legeland, bio og
shoppingture)

Fastelavn
(kåringer og konkurrencer



Tema-fest!    (kom som

pirat, agent eller prinsesse)

Påskefrokost 
og æggejagt

UK Gallafest (afslutning)



Nye børn 1. maj

Sommerfesten for

børn og familie

Grillaften for alle



Vilde Vulkaner 
(børnefestival med 10.000 andre børn)

Overnatning i telte

Sommerferien
(med Bonbonland, kanouge, bakken og meget mere)



Halloweenfest

Juleværkstederne

(lav lys, juledekorationer og gaver)

Julebingo
(med åbne juleværksteder)



Master Chef
(udlev din indre kok !)

Rollespil i Jonstrup
(børne rollespil med 200 andre børn)



Børnenes julefest(kom og spis dejlig julemad og leg lege)

Hvis man har yderligere spørgsmål kan man altid skrive til
administration@furesoegaard.dk

Ungdomsklubbens julefrokost
(for de store)



H jem m eside:        w w w .furesø gård.dk

Facebook :             w w w .facebook .com /furesoegaard

Em ail:             adm inistration@ furesoegaard.dk

Telefon:           44 34 13 60    (bedst m ellem  14-16)

Furesø gårds ak tiviteter er åbne hver dag fra k l. 14, og 
du  betaler alm indelig k om m unal tak st for at gå her.

H ar du  andre spø rgsm ål, såH ar du  andre spø rgsm ål, så
ring til vores leder Jens.

Copyright © Furesø gård
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