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SÅDAN MELDER DU DIG IND: 
Tilmelding forgår elektronisk på www.ungnord-
djurs.dk hvor du trykker på bjælken Juniorklub-
ber, så kommer der en tekstboks i venstre side, 
hvor der står ind- og udmeldelse. Her udfylder du 
blanketten, trykker send og den bliver så sendt 
automatisk til administrationen. Indmeldelse kan 
ske til d. 1. og d. 15. i hver måned. Man kan gå i 
juniorklubben når man er 10 -14 år. (4-7 kl.)

PRIS:
480,- kr. Pr. mdr. / Juli er betalingsfri.

ÅBNINGSTIDER:
Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage.
På skolefridage er der åbent 09-16, der vil være 
fællesåbent med en eller flere af de andre Junior-
klubber.

Julimåned er betalingsfri og der er lukket 3 uger i 
sommerferien (2017 er det uge 28,29,30) + der er 
lukket mellem Jul og Nytår og dagen efter Kristi 
Himmelfart.

FÆLLES FOR ALLE
JUNIORKLUBBERNE
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ÅBNINGSTIDER: 
HVERDAGE: KL. 14:00 - 17:00  

FERIE ÅBENT: KL. 09:00 - 16:00

PRIS: 480,- KR. PR. MDR. 
(Juli er betalingsfri.)

OM JUNIORKLUBBEN
Udendørs:
Hos os har du mulighed for at være med til at 
passe vores kaniner. Eller bare klappe og hygge 
om dem. Vi har ramper som benyttes flittigt af 
børn/unge som kører på skateboard, løbehjul, 
rulleskøjter og bmx.

Vi har flere muligheder for at få frisk luft og 
motion, da vi har egen hoppepude. Desuden er 
der mulighed for boldspil og div. lege på vores 
udenoms arealer. Vores bålsted bruges flittigt 
til madlavning, når vind og vejr tillader det. I 
sommer halvåret er der også mulighed for for-
skellige aktiviteter på vandet, f.eks. supboards 
og kano.

Vi tager også tit vores bus og kører på tur, fx til 
en af de andre juniorklubber, skøjtetur, en tur i 
svømmehallen eller noget helt fjerde. Vi har bør-
nemøder hvor I kan komme med nye ideer til 
ting vi skal lave, det er jeres klub og jeres ideer 
der tæller.

Indendørs:
I vores kreativrum kan du male, sy, lave smyk-
ker, støbe i gips eller hvad vi nu finder på. Der 
er desuden mulighed for at spille billard, bord-
tennis, bordfodbold, hockey og div. brætspil. 
Computere og I-pads til fællesbrug. 

ADRESSE:
Enggården

Lergravsvej 1
8500 Grenaa

Tlf: 89 59 34 00
Mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk
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JUNIORKLUBBEN 
I ØRUM

OM JUNIORKLUBBEN
Ørum Juniorklub er stedet for dig der går i 
4-7. klasse og vil have det sjovt efter skole.

Vi har masser af spændende ting på program-
met hver uge, fx er vi tit kreative og laver smyk-
ker, maler billeder, fotograferer, spiller musik, 
danser og meget andet. Kom selv med en idé 
eller en gammel ting du vil ha fixet op, så hjæl-
per vi dig med at komme i gang.

Vi har også en hyggelig bålplads, poolbord, 
Playstation, computer, bordtennis m.m. Der er 
altid noget at lave her i klubben for dig og dine 
venner.

Vi tager også tit vores bus og kører på tur, fx til 
en af de andre juniorklubber, skøjtetur, en tur i 
svømmehallen eller noget helt fjerde. Vi har bør-
nemøder hvor I kan komme med nye ideer til 
ting vi skal lave, det er jeres klub og jeres ideer 
der tæller.

Når I har skoleferie har klubben også åbent, så 
tager vi på heldagsture til fx Djurs Sommerland, 
Gl. Estrup eller noget helt tredje.

ADRESSE:
Ørum Juniorklub

Overbrovej 50a
8586 Ørum Djurs

Tlf: 51 70 88 03
Mail: orumjuniorklub@ungnorddjurs.dk
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JUNIORKLUBBEN
FRISTEDET

OM JUNIORKLUBBEN
”Kom og være en del af Fristedet.  Stedet, 
hvor du kan være en del af et vigtigt, socialt 
fællesskab. Kom og være med når vi tager i 
svømmehallen eller på tur ud i det blå. Det er 
hér, venner og veninder har mulighed for at 
samles og hygge og slappe af.
 
Klubbens voksne er med til at hjælpe med lige 
netop DIT barns trivsel.
 
Fristedet er et fritidstilbud til børn på 4. 5. og 6. 
klasse, hvor børnene selv har stor indflydelse på, 
hvad der sker af aktiviteter i klubben og hvor 
turene ud af huset går hen.
 
Vi opfordrer børnene til at have et stabilt frem-
møde i klubben for at styrke det sociale sam-
menhold.
 
I Fristedet lægger vi vægt på demokrati, aner-
kendelse, relationer, inklusion og medbestem-
melse. Formålet med disse fokusområder er at 
skabe ligeværdighed børn og voksne imellem 
og derigennem respekt for andre og grobund 
for almen socialisering og samvær.
 
I er altid velkommen til at besøge os og få en 
snak med personalet, opleve atmosfæren og 
dagligdagen samt se vores lokaler. 

ADRESSE.:
Fristedet Auning

Stadion Allé 2
8963 Auning

Tlf: 26 70 03 23
Mail: fristedet@ungnorddjurs.dk
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OM JUNIORKLUBBEN
I Juniorklubben er mulighederne brede in-
den for aktiviteter, da vi som udgangspunkt 
går ud fra børnenes egne ønsker, fra børne-
møderne, om hvad der skal foregå i klubben.

I klubben ligger vi stor vægt på sundhed og livs-
stil, derfor har vi en del aktiv sport i hverdagen, 
så som fodbold, rundbold, dødbold, men har 
også mulighed for at låne gymnastiksale. Vi har 
også sundhed med i tankerne når vi f.eks. laver 
mad eller bager med børnene.

En anden aktivitet vi beskæftiger os med er den 
kreative verden. Dette udmønter sig i forskellige 
aktiviteter så som billede værksted, hvor vi både 
tegner og maler billeder efter fri fantasi og nog-
le gang lader vi os inspirer af musik der kører i 
baggrunden. Smykkeværksted er en aktivitet 
der også er vældig populært hos børnene. 

I Juniorklubben har vi også mulighed for at ud-
forske den eventyrlig virtuelle verden via iPad, 
playstation og pc’er hvor de har mulighed for at 
være kreative, indgå i de sociale spilleregler og 
udvikle et samarbejde.

Vi er en personalegruppe med engagerede 
medarbejder med forskellige kompetencer, 
således at vi favner børnene bedst muligt.

ADRESSE:
Grenå Juniorklub
Åboulevarden 62

8500 Grenaa
Tlf: 21 83 17 13

Mail: jk@ungnorddjurs.dk



JUNIORKLUBBEN 
I ØRSTED

ADRESSE:
Ørsted Juniorklub

Rougsøvej 168
8950 Ørsted

Tlf: 29 41 13 03
Mail: orstedjuniorklub@ungnorddjurs.dk

OM JUNIORKLUBBEN
Klubben hvor alt kan ske

Vi kan tilbyde en klub, hvor vi er ude af huset 
en gang om måneden. Ud over det er vi også 
kreative på mange måder f.eks. laver vi bolsjer, 
duftelys osv.  

Vi går ind for medbestemmelse, hvor børnene 
er med til at bestemme, hvad der skal stå på 
aktivitetsplanen. En gang om måneden har vi 
et børnemøde, hvor børnene kan komme med 
ønsker til spil, aktiviteter, ture ud af huset osv. 

• Mød nye venner 
• Oplevelser  
• Spil et spil 
• Snak med en voksen 
• Tag et spil bordtennis 
• Lave mad/bage 
• Mødes med vennerne  
• Kreative aktiviteter 
• Se film sammen 
• Spil fodbold/andre boldspil
• Kast dig over computerne 
• Være med til bålhygge
• Kom med i salen, hvor vi laver en masse 

sjove ting 
• Hæng ud i hængekøjen og dase 
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GRENÅ JUNIORKLUB
Åboulevarden 62

8500 Grenaa
Tlf: 21 83 17 13

Mail: jk@ungnorddjurs.dk

ADRESSER 
ØRSTED JUNIORKLUB

Rougsøvej 168
8950 Ørsted

Tlf: 29 41 13 03
Mail: orstedjuniorklub@ungnorddjurs.dk

ØRUM JUNIORKLUB
Overbrovej 50a

8586 Ørum Djurs
Tlf: 51 70 88 03

Mail: orumjuniorklub@ungnorddjurs.dk

FRISTEDET AUNING
Stadion Allé 2
8963 Auning

Tlf: 26 70 03 23
Mail: fristedet@ungnorddjurs.dk

ENGGÅRDEN
Lergravsvej 1
8500 Grenaa

Tlf: 89 59 34 00
Mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk


