
 

Kære børn og forældre 

Starter lige denne måneds nyhedsbrev med at fortælle om de seje børn, der har lavet smykker og solgt ved 
Kvickly torsdag d. 26. oktober. De fik solgt for 5000 kr. som gik til Knæk Cancer - tak til Ellen My og hendes 
familie, som ringede ind til TV2. Der skal også lyde en tak til de forældre og bedsteforældre, som nærmest 
stod i kø for at få fingrene i de fine smykker. Der vil inden længe blive lavet en artikel omkring projektet, den 
får i selvfølgelig alle en kopi af.  

Vores projektuge gik fint. Vi besøgte Slagtehuset, Høbjerg Gartneri og fik lavet masser af æblesaft, som blev 
serveret til de 25 personer, som mødte op til fællesspisning og ikke mindst Grønsagsbanko. Der hænger bil-
leder fra de forskellige steder hernede. 

Vores fællestur til Halloween på Gl. Estrup gik fint, vi endte med at være 48 børn og 7 voksne til en uhygge-
lig/hyggelig aften. Tak til Anne for at lave rådden pasta med snotdressing og muggen karry og tak til Busse 
for gyserhistorien. Kan kun opfordre alle til en besøg denne dag på Gl. Estrup. 

November er starten på vinterperioden og forberedelses til Jul, vi går derfor stille og roligt i gang med jule-
gaver. Ligesom sidste år betaler de 25 kr. for at lave 3 julegaver. Disse betales den 1. dag vi har julegave-
værksted.  

Som I kan se, er der 2 ture i svømmehallen. Dette er fordi at nogen kan den ene dag og andre den anden 
dag og alle ville gerne af sted i denne måned. Og vand og leg er jo altid hyggeligt. 

7. november: Svømmehalstur fra 15.15 til 17.30 Pris: 25 kr. – Husk tilmelding. 

17. november: TALENT FACTOR i Allingåbro, hvor det er muligt at stille op hvis man ønsker. Det kan både 
være med sang, dans, stand up eller hvad man nu har af talent, det er kun fantasien der sætter grænser. På 
mandag finder vi ud af, hvem der gerne vil optræde.            Vi kører fra Enggården 
kl.16.45 med de børn der ønsker at komme med ud og spise inden showet starter ellers er man velkommen 
til selv at komme derud sammen med sine forældre/ bedsteforældre. Showet er fra kl. 18.30-20.30. Vi er 
tilbage igen på Enggården ca. kl. 21.15 – Husk tilmelding. 

23. november: Svømmehalstur fra 15.15 til 17.30 Pris: 25 kr. – Husk tilmelding. 

24. november – 25. november: Overnatning – Vi starter kl. 17.00 fredag og slutter lørdag kl. 10.00. Der kom-

mer er særskilt seddel og tilmelding i næste uge.   

Ferieinfo:  

Vi har sidste åbningsdag inden Jul d. 20. december – åbningstiden er 9-17. Første åbningsdag i det nye år er 

d. 2. januar – åbningstiden er 9-17. 

Sommerferien 2018 ser ud som følgende:  

   Uge 27 – åbent 9-16 

   Uge 28 – sommerkoloni til Anholt 

   Uge 29-30-31 – lukket 

   Uge 32 – åbent 9-16 evt. med sommerferieaktiviteter 

I får selvfølgelig mere information, når vi kommer tættere på, men vi ved at mange allerede nu skal i gang 

med at ønske ferie på deres respektive arbejdspladser. 

Hilsen 

Johannes, Susie og Bente 



Tilmeldinger til aktiviteter: 

 

 

Tilmelding til overnatning d. 24/25 november. Pris: 20 kr. 

Sidste tilmelding torsdag d. 23. november 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________ 

  

Tilmelding til svømmehal torsdag d. 23. november. Kl. 15.15-17.30. Pris: 20 kr. 

Sidste tilmelding onsdag d. 22. november. 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift:_______________________________________ 

  

Tilmelding til Talentfaktor fredag d. 17. november. Kl. 17.00-21.15 

Sidste tilmelding tirsdag d. 15. november. 

Navn:___________________________________________________ 

Kører med Enggården _____ Kommer selv derud _______ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________ 

  

Tilmelding til Svømmehallen — tirsdag d. 7. november. Kl. 15.15—17.30. Pris: 20 kr. 

Sidste tilmelding mandag d. 6. november. 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________ 

  

Der kan også tilmeldes på mail enggaarden@ungnorddjurs.dk og mobil nr. 21 13 63 62 



   

Onsdag Den 1. Vi laver aktivitetsseddel 

Torsdag Den 2. Alt kan ske 

Fredag Den 3. Rundt om slikbordet 

     

Mandag Den 6. Vi snakker julegave ideer og ønsker 

Tirsdag Den 7. Svømmehallen—vi kører  15.15 og er tilbage kl. 17.30. Pris 

20 kr. Tilmelding 6. november 

Onsdag Den 8. Nerfkrig 

Torsdag Den 9. Lidt af hvert 

Fredag Den 10. Spil varulvedag 

     

Mandag Den 13. Brætspilsdag 

Tirsdag Den 14. Hvidkålsbowling 

Onsdag Den 15. Børnene bestemmer dag 

Torsdag Den 16. Bålsuppe + forberedelse til Talentfactor 

Fredag Den 17. Talentfactor—se nyhedsbrev og vedhæftede seddel 

   

Mandag Den 20. Børnemøde 

Tirsdag Den 21. Vi laver julegaver  

Onsdag  Den 22. Sådan cirka 

Torsdag Den 23. Svømmehallen—vi kører  15.15 og er tilbage kl. 17.30. Pris 

20 kr. Tilmelding senest 22. november 

Fredag  Den 24. Overnatning—se nyhedsbrev 

   

Mandag  Den 27. Vi laver snefnug 

Tirsdag Den 28. Bungee Jump aka Elastik spring 

Onsdag  Den 29. Vi laver julegaver  

Torsdag  Den 30. Vi henter juletræ og pynter op 

   


