
Oktober 
Kære børn og forældre 

Dagene går så hurtigt på denne tid af året, og det er med at holde tungen lige i munden 

for at kunne nå det hele :-P  

Som noget nyt vil Ungnorddjurs løbende afholde temauger, hvoraf den første løber af 

stablen i uge 41. Temaet er sundhedsuge med fokus på kost, hvilket således vil afspejle sig 

i programmet den uge. 

Krolfklubben i Auning har spurgt om, vi har lyst til at skære græskarhoveder for dem, hvil-

ket vi har sagt ja tak til. Det kommer højst sandsynligt også til at foregå i uge 41, så vi får 

nok at se til :-) 

Bemærk venligst også, at der er forældre kaffe om torsdagen i uge 41, så hvis har tid og 

lyst er I velkommen til at komme forbi og få en kop kaffe/the og lidt sunde snacks. 

I klubben arbejder vi p.t. med det at tale ordentligt til hinanden, da vi oplever, at de godt 

kan være lidt hårde ved hinanden. Samtidig forsøger vi også ihærdigt at lære de unge 

mennesker at rydde op efter sig selv—uanset om man har drukket en kop the, leget med 

rollespilsvåben eller arbejdet i kreativ værksted.—Det håber vi ender med at lykkedes ;-) 

Efterårsferien nærmer sig også med hastige skridt; Rikke holder ferie og Sabine holder fri, 

men de børn, der tilmelder sig, bliver hver dag hentet kl. 9 af én af vores kollegaer fra én 

af de andre klubber. 

 

Begyndende efterårshilsner fra Sabina og Rikke 

 

 

 

 

 

 



Uge 40   

Mandag Den 2. Ringo i hallen 

Tirsdag Den 3. Vi ser filmen ”Fuglekrigen” 

Onsdag Den 4. Kreativt værksted 

Torsdag Den 5. Alt kan ske 

Fredag Den 6. Computerfri 

Uge 41   Tema: sundhedsuge m. fokus på kost 

Mandag Den 9. Vi bager økologiske boller m.m. 

Tirsdag Den 10. Sunde madpakketips 

Onsdag Den 11. Kahoot-quiz  

Torsdag Den 12. Forældrekaffe— vi serverer sunde snacks kl. 15-17 

Fredag Den 13. Gameraften m. sunde burgere 17-20 (Husk tilmelding) 

Uge 42    Efterårsferie (Du skal være tilmeldt) 

Mandag Den 16. Fjellerup Østergaard 

Tirsdag Den 17. Ebelfestival i Ebeltoft 

Onsdag Den 18. Kattegatcenteret 

Torsdag Den 19. Geocatching 

Fredag Den 20. Emmedsbo skoven 

Uge 43   

Mandag Den 23. Bag for en sag 

Tirsdag Den 24. Bag for en sag 

Onsdag Den 25. Bag for en sag 

Torsdag Den 26. Filmhygge 

Fredag Den 27. Hal 22 16-19:30 (Husk hjelm, skateboard el. løbehjul) 

Uge  44   

Mandag Den 30. Geocathing 

Tirsdag  Den 31 Halloween på Gl. Estrup 17-19 


