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Birger og Yvonne

Du må gerne gå på kontoret, hvis 
du vil sige noget til Henrik eller 
Kjartan, hvis du har problemer, 
gode ideer eller bare har lyst til 

lidt snak. 

Det er her man holder møder,
og her sidder Henrik og Kjartan.

Vores gårdkatte Birger og Yvonne 
tager sig også en lur engang imellem. 



I Stuehuset finder du også udklædningsrum,
playstation, puderum, beauty-hjørne, og meget mere!

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

fuld af leg sjov og hygge.

Det er her du finder
              Annette, Eva og andre 

kreative ildsjæle.

De klipper, klistrer, syer,
 maler, strikker, laver sæbe, 
spiller spil, drikker te, lytter 

og meget mere.





Her finder du Thomas, 
Johan og Morten

Johan har 1000 brætspil, og du kan hver eneste dag 
hygge med lige det spil du bedst kan lide. Johan og 
Morten spiller ofte Magic The Gathering, som er 

verdens ældste samlekort spil. 

Thomas og Morten er begge pool-hajer, og kan lære Thomas og Morten er begge pool-hajer, og kan lære 
dig alt om denne gentleman sport. Thomas har faktisk 

oplært et barn til at blive europa-mester :)

I Poolrummet kan der også hygges i sofaen, spilles 
bordfodbold, bordtennis, dart, og meget mere.  





Alle der har lyst til at være med
til at passe dyrene, kan få lov til det.
Man kan blive passer på en kanin eller
marsvin, hvis man er rigtig god til at
hjælpe til med at ordne stalden.



I Musikken kan man spille på 
trommer, bas, guitar, keyboard eller
synge med Jakob! Der kan tilmed

 komponeres digitalt som i et studie.

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



Her kan du gynge, klatre, sove, 
grine, bade, feste, chille, spise pizza 
eller bygge dine helt egen hule måske! 
                                   OG   
BMX-bane, Rollespilsborg, Sorte Lade,

Pizza-restaurant, fodboldbane, 
Jeep-biler, 20 meter vandrutchebane Jeep-biler, 20 meter vandrutchebane 

54.000 liter pool og en kæmpe stor hoppepude.

v

 





I det hvide hus kan man spille
på computere, Playstation og storskærm

med (og imod!) Kjartan og Peter

Der er 7 pigecomputere, og 10
drengecomputere. Man kan også
spille EvoTag med Peter, 
Photoshop billeder med Photoshop billeder med 
Kjartan, eller bare hænge ud. 

PeterKjartan



Thomas er Furesøgårds største
sportsudøver og
billiardmester!

Her har vi sport med sport på!
Fodbold, håndbold, bordtennis, hockey, waveboards,
løbehjul, Jeep-cykler 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-Uger
(hvor børnene står 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, Instagram eller Snapchat!

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



Computer-LAN

(med spil og fælle
shygge)

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)



Hallowee
nfest

Juleværkstederne

(lav lys, juledekorationer
 og gaver)

Julebingo
(med åbne juleværksteder)



Master Chef
(udlev din indre kok !)

Beauty-Overnatning
(pige-sminke-hygge-pyjamasparty)



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

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

Ungdomsklubbens julefrokost
(for de store)



Hjemmeside:        www.furesøgård.dk

Facebook:             www.facebook.com/furesoegaard

Email:  (Henrik)    leder@furesoegaard.dk
            (Kjartan)  administration@furesoegaard.dk

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

Furesøgårds aktiviteter er åbne hver dag fra kl. 13:30, 
vi følger kommunens lukke- og feriedage, og du vi følger kommunens lukke- og feriedage, og du 
betaler almindelig kommunal takst for at gå her.

Har du flere spørgsmål, så ring eller skriv endelig til os. 

         Henrik                                Kjartan

Copyright © Furesøgård
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