Exempel på aktiviteter som klubben
erbjuder är:
Kurser i studieteknik
Pluggdagar/helger med handledning i
diverse ämnen
Ledarskapskurser
Filmkvällar
Diskussionskvällar
Matlagning
Sminkkurser
Modeaktiviteter
Körsång
Pyssel och annat hantverk
Dans och sportaktiviteter
Reträtter, betraktelser och andra andliga aktiviteter
Volontärarbete i Sverige och utomlands
Klubbläger i Sverige och utomlands
Utbyte med tjejklubbar i andra länder
Valhallavägen 68
114 27 Stockholm
Tel. 08 - 411 43 44
info@ateneum.nu

Vad är Klubben?

Vem står bakom klubbens verksamhet?

Vad är klubbens ändamål?

Klubben är en fritidsverksamhet för flickor
mellan 9 och 17 år som stödjer föräldrarna
i deras roll som barnens främsta uppfostrare. Verksamheten är öppen för alla, oavsett ras, religion eller politiska åsikter.
”Tjejkubb Ateneum” riktar sig till flickor
mellan 9 och 12 år och ”Tjejklubb Ateneum Plus” till flickor från 13 år och uppåt.

Ledarna för klubben är yrkesverksamma/
studenter som ideellt bedriver denna verksamhet på sin fritid och som har den kristna människosynen som grund. Den andliga
utbildningen anförtros åt Opus Dei
(www.opusdei.org), en katolsk personalprelatur.

Genom klubbens verksamhet vill vi förmedla att goda studievanor och den ansträngning som krävs för att bygga upp
en god karaktär är väl värt att satsa på –
ju tidigare desto bättre!

I klubben varvas fritidsaktiviteter med
mer studieinriktade och andra karaktärsuppbyggande aktiviteter. Varje flicka erbjuds, utöver de gemensamma aktiviteterna, individuell och regelbunden handledning av en mentor. För den som önskar finns även möjlighet att lära sig mera
om den kristna tron och delta i aktiviteter
för andlig utveckling.

All verksamhet som klubben bedriver sker i
nära samarbete med föräldrarna. Detta
förutsätter att föräldrarna – helst båda,
men i vart fall en av dem – har en god och
regelbunden kontakt med sina barns mentorer.

Vi vill bidra till att bygga upp flickornas
självförtroende, väcka deras entusiasm
inför livets utmaningar, hjälpa dem att
våga sikta på höga ideal, ge dem verktyg
för att lösa vardagens problem och utveckla sin sociala kompetens. Allt detta
kommer att hjälpa dem i deras framtida
familje- och yrkesliv samt utgöra en god
grund för deras andliga utveckling.

