
 

 

Kære børn og forældre 

 

Så er endnu en måned gået og vi kan nu byde velkommen til en 

spændende november måned  

Eftersom det altid er et hit at tage i Hall22, har vi besluttet at gøre 

det oftere. Hold øje med vores aktivitetskalender for at se hvilke 

dage. Det er ok at møde op dernede kl. 14 på de pågældende dage 

 

Den 17. november afholder vi 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  

Vi håber på at der er nogle der kan finde mod til at være med    

Vi køre fra Grenå kl.17:00, 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 sin familie Showet er fra kl. 18:30-

20:30. vi er tilbage igen i Grenå ved Juniorklubben kl. 21:00 

Husk tilmelding ! 

 

 

Husk at anmod om medlemskab på vores Facebook side som hedder: 

Grenå Juniorklub, Ungnorddjurs 

 

Venlig hilsen Henning, Jens, Mathias, Sabina og Elena 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tilmelding til TALENT FACTOR (Som publikum) d. 17.nov 

Sidste tilmelding d. 14. nov. 

Navn på barn:____________________________ 

Forældre underskrift:_______________________ 

Forældre TLF:_____________________________ 

Vi kører selv derud:_____ Hvor mange kommer i? _____ 

------------------------------------------------------------------------- 

         

Tilmelding til åbenaften den torsdag den 30. nov  

Sidste tilmelding d. 28. nov. 

Navn på barn:____________________________ 

Forældre underskrift:_______________________ 

Forældre TLF:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aktivitetsplan for november 

 

Onsdag  Den 1 Gymnastiksalen er åben 

Torsdag  Den 2 Kreativ hygge  

Fredag  Den 3 Hall22 

   

Mandag  Den 6 Biblioteket med Elena   

Tirsdag Den 7 Tag i køkkenet med Henning! Der er pandekager   

Onsdag  Den 8 Gymnastiksalen er åben 

Torsdag  Den 9 Dødbold  

Fredag  Den 10 Hall22 

   

Mandag  Den 13 Tæsk Victor og Mathias i FIFA 

Tirsdag  Den 14 Fodboldkamp 

Onsdag  Den 15 Vi laver banner til talentfactor  

Torsdag  Den 16 Vi bager til talentfactor 

Fredag  Den 17 Talentfactor 

   

Mandag  Den 20 Musik  

Tirsdag  Den 21 Vi laver kort  

Onsdag  Den 22 Gymnastiksalen er åben 

Torsdag  Den 23 Vi laver pasta  

Fredag  Den 24 Hall22 

   

Mandag  Den 27 Musik 

Tirsdag  Den 28 Mathias kører til Ørum juniorklub 

Onsdag Den 29 Gymnastiksalen er åben 

Torsdag  Den 30 Åben aften, vi tager i svømmehallen med dem der er tilmeldt. 

 

  


