
• SOMMERFERIE KOLONI
• SOMMER AKTIVITETER
• FERIE AKTIVITETER
• MADDAGE
• BØRNE - OL
• TRACK

JUNIORKLUBBEN I:
ØRSTED

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
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 aktivi-
tetsplanen. En gang om måneden har vi et børne-
møde, hvor børnene kan komme med ønsker til 
spil, aktiviteter, ture ud af huset osv. 

• Mød nye venner 
• Oplevelser  

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.:
Ørsted Juniorklub
Rougsøvej 168
8950 Ørsted
Tlf: 29 41 13 03
Mail: orstedjuniorklub@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 

• 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 com-

puterne 
• Være med til bål-

hygge
• Kom med i salen, 

hvor vi laver en mas-
se sjove ting 

• Hæng ud i hænge-
køjen og dase 


