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JUNIORKLUBBEN I:
ØRUM

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 

ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TOR: KL. 14:00 - 17:00

FREDAG: KL. 13:00-17:00  
FERIE ÅBENT: KL. 09:00 - 16:00

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



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 programmet 
hver uge, fx er vi tit kreative og laver smykker, 
maler billeder, fotograferer, spiller musik, danser og 
meget andet. Kom selv med en idé eller en gam-
mel ting du vil ha fixet op, så hjælper vi dig med at 
komme i gang.

Vi har også en hyggelig bålplads, poolbord, Play-
station, 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 svøm-
mehallen eller noget helt fjerde. Vi har børnemø-
der 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.

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.:
Ørum Juniorklub
Overbrovej 50a
8586 Ørum Djurs
Tlf: 51 70 88 03
Mail: orumjuniorklub@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 


