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JUNIORKLUBBEN I:
GRENAA

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 

ÅBNINGSTIDER: 
HVERDAGE: KL. 14:00 - 17:00  

FERIE ÅBENT: KL. 09:00 - 16:00

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



OM JUNIORKLUBBEN
I Juniorklubben er mulighederne brede inden 
for aktiviteter, da vi som udgangspunkt går ud 
fra børnenes egne ønsker, fra børnemøderne, 
om hvad der skal foregå i klubben.

I klubben ligger vi stor vægt på sundhed og livsstil, 
derfor har vi en del aktiv sport i hverdagen, så som 
fodbold, rundbold, dødbold, men har også mulig-
hed 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 nogle 
gang lader vi os inspirer af musik der kører i bag-
grunden. Smykkeværksted er en aktivitet der også 
er vældig populært hos børnene. 

I Juniorklubben har vi også mulighed for at udfor-
ske den eventyrlig virtuelle verden via iPad, play-
station 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 medar-
bejder med forskellige kompetencer, således at vi 
favner børnene bedst muligt.

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.

ADRESSER M.M.:
Grenå Juniorklub
Åboulevarden 64
8500 Grenaa
Tlf: 21 83 17 13
Mail: jk@ungnorddjurs.dk

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.

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 


