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VELKOMM E N
til sæson 17/18

Hverdagen har for længst indfundet sig efter en - for håbentlig - god og lang sommerferie. Snart 
starter også  alle holdene og projekterne i ungdomsskolen.

Vi har lavet denne folder, for at fortælle dig om 
alle de tilbud, vi - i UngNorddjurs - har til dig i den 
kommende sæson. Eller i hvert fald alle de tilbud vi 
kender til på nuværende tidspunk. For som du sik-
kert ved, så elsker vi når I, pludselig ud af det blå, 
får en god idé til noget, vi skal lave. Og vi vil gøre 
alt, hvad vi kan for at hjælpe Jer med at gøre disse 
idéer til virkelighed.

Af åbenlyse grunde kan vi naturligvis ikke have 
disse idéer med i denne publikation. Der må vi hen-
vise til vores hjemmeside - www.ungnorddjurs.dk, der 
altid vil være det mest opdaterede sted at finde 

oplysninger om vores aktiviteter. Her kan du også 
altid se den mest opdaterede liste over hvilke hold 
vi tilbyder. Det er også på hjemmesiden du kan 
tilmelde dig holdene, læse mere om vores mange 
ture, se hvad der sker i klubberne og meget andet.

Vil du være helt opdateret på hvad der sker i netop 
din klub? Så gå ind på Facebook og ”Like” én – eller 
flere – af vores sider. Vi har en til hver klub, og en 
til UngNorddjurs generelt. De hedder alle sammen 
UngNorddjurs til fornavn, så hvis du søger på det, 
så finder du dem. 

God fornøjelse med den kommende sæson.
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UNGDOMSKLUBBER 
OG EVE NTS

Hver klubaften vil der være en program-
sat aktivitet, man kan deltage i, men du 
er for det meste også velkommen til bare 
at komme og hænge ud. 

Program
Aktivitestprogrammet kan du finde i 
klubben, på vores hjemmeside, og på 
den facebook side, der hører til den 
enkelte klub. Det er også på Facebook 
du kan holde dig opdateret om alle de 
spontane aktiviteter, der foregår i løbet 
af sæsonen.

Busruter
UngNorddjurs har sammen med kom-

munen i alt syv offentlige busruter, 
der kører til og fra vores treung-

domsklubber i Grenaa, Ørum og 
Allingåbro. Det er gratis at køre 

med busserne. Du kan se bus-
planerne på www.ungnorddjurs.
dk eller hente en busplan i din 
klub.

Mandag den 4. september åbner ung-
domsklubberne for fuld kraft, med de 
normale åbningstider. Indtil da vil der 
være åbent (uden busser) på udvalgte 
dage i August. Se på vores hjemmesi-
de hvornår din klub har åbent.  Ung-
domsklubben er stedet, hvor du kan 
hænge ud med vennerne og have det 
sjovt. Der er i alt tre ungdomsklubber 
i UngNorddjurs, og når du har købt 
klubkort i en af dem, har du også fri 
adgang til de øvrige to klubber. 

Klubkort
For at gå i ungdomsklub skal du købe et 
klubkort. Kortet koster kr. 100,- og gæl-
der for hele sæsonen til klubberne i både 
Grenaa, Ørum og Allingåbro.

Entré
Ved flere af de større events og arran-
gementer vil der være en mindre entré, 
som betales ved indgangen. Ved besøg 
i andre klubber betales entréen ved til-
melding til aktiviteten. Ved flere af disse 
events giver klubkortet rabat.

Alkohol
Alle aktiviteter i UngNorddjurs er alko-
holfrie, hvilket selvfølgelig betyder, at 
events, fester mv. også er alkoholfrie. 
Skulle der alligevel dukke en påvirket 
person op, vil forældrene blive kontaktet, 
og vedkommende vil blive kørt hjem.

Udvidet åbningstid
Ved flere af ungdomsskolens større 
events er åbningstiden udvidet. Ved så-

danne arrangementer vil 
der normalt være trans-
port fra og til den klub, 
som de unge normalt 
bruger. I enkelte til-
fælde vil der være ru-
tetransport, således at 
de unge kan benytte 
deres sædvanlige bus-
stop ved almindelig 
klubaktivitet. Udvidet 
åbningstid betyder dog 
ikke, at man nødvendig-
vis skal deltage indtil ar-
rangementet slutter. Det er 
naturligvis tilladt at blive af-
hentet af forældre eller andre, 
såfremt det er efter aftale med 
en klubmedarbejder.
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Når jeg går i 7. klasse

 HVA’ KA N 
JE G SÅ?

Klub og fag
Når man går i 7. klasse, kan man starte  i 
ungdomsklubberne efter juleferien. Men 
allerede fra sæsonstart kan man gå til 
hold i ungdomsskolen. Der ud over må 
man også deltage i Musikstarter i efter-
årsferien, og tage med på vores tur til 
Rønbjerg feriecenter i november. 

I januar, i forbindelse med at man må 
starte med at gå i ungdomsklub, vil der 
være en weekend kun for 7. klasser. Alle 
forældre inviteres til en infoaften, hvor 
der vil være information om klubberne 
og de muligheder, der følger med.

Gratis klubkort  
Alle i 7. klasse får tilbudt et gratis klub-
kort, når de starter i klubberne efter jul. 
Klubkortet skal medbringes, når man 

skal i klub og gælder til alle 3 ungdoms-
klubber i Norddjurs.

Efter Jul
Når man i er startet med at gå i ung-
domsklub starten af januar, er man vel-
kommen til at deltage - på linie med dem 
der går i 8. og 9. klasse - på alle vores ture, 
og andre arrangementer, der foregår i lø-
bet af resten af sæsonen. 

Det er muligt at hente brochurer om de 
enkelte turer i klubberne, og på vores 
hjemmeside www.ungnorddjurs.dk.

Tilmelding til foregår via vores hjemme-
side, hvor man samtidig kan betale med 
dankort. 



 1 ) Gå på www.ungnorddjurs.dk og klik på den røde knap ”Hold 
tilmelding” øverst på siden.

2) Log ind på siden, (eller opret en profil, hvis det er første gang du be-
søger siden. Du kan også bruge dit Uni-Login). Vær opmærksom på, at den 
e-mail adresse du opgiver, også er den vi benytter, når du skal have besked om 
hvor og hvornår holdet starter.

3) Find det hold du ønsker at gå på, og klik på tilmeld. På visse hold eller ture 
kan der være prøvegebyr eller egenbetaling, der skal betales ved tilmelding. 
Dette kan gøres med dankort på hjemmesiden.

HOLD & 
PROJEKTE R
Hold og projekter i UngNorddjurs er 
et fritidstilbud til dig, som har lyst til 
at bruge din fritid sammen med andre 
unge om en fælles interesse.

Du tilmelder dig holdene via vores hjem-
meside, hvor du også kan se den fulde 
oversigt over de hold, der er oprettet. 
Hvis du spontant kommer i tanke om, 

at du gerne vil gå på et hold, er du også 
velkommen til at møde op på det pågæl-
dende hold og høre, om der er plads til 
dig. Det vil der være i de allerfleste til-
fælde (undtagen færdsels holdene, som 
oprettes løbende, når der er elever til et 
helt hold).

De fleste hold starter i uge 40 på den 
viste ugedag, hvis der er nok tilmeldte. 
Hvis der ikke er nok tilmeldte til at det 

ønskede hold kan oprettes, eller 
hvis der sker ændringer i op-
startstidspunktet, vil du få di-
rekte besked via e-mail.

Hvis du synes, der mangler 
lige netop dét hold du gerne 
vil gå på, så kontakt os. Vi vil 
meget gerne forsøge at oprette 
det, hvis det er muligt. 
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Kategorier
Vi har delt holdene ind i følgende kategorier:

Musik, Dans & Teknik
I denne kategori finder du både de tra-
ditionelle fag som guitarundervisning 
og band, men også DJ-hold og elektro-
nisk musk.

Skole & Kreativ
Her findes de mere stillesiddende hold 
og traditionelle skolefag. Du kan bl.a. gå 
til tegning, eller få ekstra undervisning i 
diverse sprog og matematik.

Motion, Sport & Fri-
luft
Fælles for disse hold er, at de handler 
om at bruge sin krop aktivt, og holde 
den sund.

It, Medier & Foto
Hvis du er gamer, kan du finde dit hold 
her, men der er også mulighed for at 
lære mere om at tage gode fotos eller 
redigere video.

Motor
Her er der flere forskellige muligheder 
for dig, der godt kan lide at rode med 
motorer eller på anden måde kan lide 
at få beskidte hænder.

16+
Disse hold kræver, at du er fyldt 16 år, el-
ler at du fylder 16 i løbet af kurset, for at 
kunne gå op til den afsluttende prøve. 
Jagttegn begynder til januar og speed-
bådskørekort starter efter 15. april.

Projekter &  
korte kurser
Disse hold har det til fælles, at de arbej-
der hen imod et afsluttende ”produkt”. 
Du kan fx. blive en del af holdet, som 
arrangerer Track eller Faxe Kondi Cup 
eller du kan lave dit eget computerspil i 
U Game Jam.

Marthaskolen
Vil du lære alt om mad, syning, sund-
hedspleje og meget mere? Hvis du del-
tager i tre år kan du gå til eksamen og få 
et bevis på din læring. Se mere på: www.
norddjursmarthaskole.dk

Knallert- &  
Traktorkørekort
Se mere om disse hold på side 12 og 13.
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Artwriting/ 
creative writing. 

På dette hold kommer hyggen først. 
Det vil sige kage og te i lange baner. 

Kunne du tænke dig at blive bedre til at 
skrive? Både dine trælse skoleopgaver, 
men også hvis du skriver sange, digte el-
ler blogs. Så kan dette fag hjælpe dig.  
Her vil du få en række redskaber og fifs, 
til hvordan man skriver bedre og mere 
kreativt. Vi vil også beskæftige os med 
Artwriting. 
Art Writing er en litterær kunstform, som 
finder sted i et tværæstetisk spændings-
felt mellem litteratur og andre medier og 
kunstarter som lyd, musik og billedkunst. 

Tid  og  Sted:

Ørum: Weekends - aftales med holdet

Band/ 
Sammenspil

På sammenspilsholdene er du 
selv med til at bestemme hvilke 

numre der skal spilles. 

I fællesskab vælger vi numre, bearbejder 
og fortolker dem. I løbet af sæsonen ta-
ger vi ud til forskellige arrangementer og 
præsenterer vores numre – Musikfestival 
Ålborg, Rock i Rusk og Track. Hovedfor-
målene er at skabe et fællesskab omkring 
musik og at du udvikler dig som musiker 
på dit respektive instrument.

Tid  og  Sted:

Allingåbro:  mandage   17:00 - 20:00

Ørum: onsdage 18.30 - 21:30

Grenaa: onsdage 15:30 - 18:30

Bo-cart

Bo-kart er et hold for både drenge og pi-
ger, som kan lide fart og motor. Bo-kart 
er offroad gokarts. 

Holdet kommer til at omhandle vedligehol-
delse af Bo-karts og anlægning af bane til 
dem. Ud over dette kommer vi selvfølgelig 
til at køre en del også. Der vil være mulighed 
for at lære lidt om motor og karrosseri. 

Tid  og  Sted:

Allingåbro:  Tidspunkt aftales med holdet

Dans

Er du til lækre rytmer og svingende 
hofter, hurtige fødder og svedige mo-
ves - så er danseholdet lige noget for 
dig. 

Vi danser både freestyle, og lærer dan-
sesekvenser til moderne såvel som klas-
sisk musik. 

Tid  og  Sted:

Grenaa: mandage 19:00 - 20:30

Dansk

Dette hold er en del af ”skolefagene”. Det 
er her du får mulighed for at dygtiggøre 
dig indenfor et specifikt område. 

Som udgangspunkt vil der blive taget 
udgangspunkt i dine ønsker, dog skal 
der være plads til alle. Holdet er ikke 
ment som et lektiehjælpshold, men som 
et hold hvor du udfordres.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

dansk som  
2. sprog

Der undervises i dansk på brugerni-
veau og undervisningen vil, udover 
øvelser i samtale og grammatik, samt 
et kreativt værksted med focus på 
sprog.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

Dj

Vil du være med på beatet, og være 
den der bestemmer soud-tracket til 
den næste klubfest?

På DJ-holdet lærer du at mixe musikken, 
så de passer godt sammen, og giver et 
godt flow, der kan lokke folk på danse-
gulvet. Som en del af holdet, vil det ofte 
være dig, der bliver bedt om at spille til 
div. fester og events i UngNorddjurs.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet
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design &   
Syning

Kunne du tænke dig at lære at sy dit 
eget tøj? Har du et design, som du har 
brug for hjælp til at få ført ud i livet? 
Eller vil du prøve kræfter med refashi-
on – omsyning af dit gamle tøj, så det 
får nyt look og nyt liv?

Her har du muligheden for at lære at sy 
og opdage en verden af muligheder. Du 
kan sy præcis hvad du har lyst til. Under-
visningen tilrettelægges individuelt efter 
dit behov. Det vil være muligt at få hjælp 
og vejledning til at sy alle former for be-
klædning og tilbehør.
Tid  og  Sted:

Grenaa: tirsdage 15:30 - 18:30

Duligheds-
bevis

Dulighedsbevis kan også kaldes ”Det 
store Speedbådskørekort”, og er for 
dig der ønsker et mere omfattende 
kendskab til navigation, søvejsregler 
og søsikkerhed. 

Kurset giver den nødvendige kunnen for 
at kunne begå sig forsvarligt til søs. Kan 
afsluttes med teoretisk og praktisk prø-
ve. Du vil modtage information vedr. op-
start, materiale og undervisningssted pr. 
brev når holdet er fyldt. Planlægning af 
undervisningstider aftales med undervi-
seren.

Tid  og  Sted:

Grenaa: Starter til foråret

Elektronisk 
musik

Har du lyst til at lære at lave din 
egen elektroniske musik, så er 

det bare med at komme til 
dette hold. 

På holdet vil du blive 
introduceret for pro-
grammet Ableton live 
8. Genren du vil lave, 

er du selv med til at bestemme. Du vil 
lære programmet at kende således du 
selv kan lave DIN musik. Samtidigt vil du 
få mulighed for at få kendskab til verden 
som DJ og det at indspille musik.

Tid  og  Sted:

Grenaa: onsdage 19:00 - 21:30

Engelsk

English is my best... eller not. Vil du 
blive bedre til engelsk både skriftligt 
og mundtligt er her en super chance. 

Engelsk holdet køre med materiale der 
er afpasset efter den enkelte elves kun-
nen. Dvs. ingen er for god eller dårlig til 
at deltage på dette hold. Holdet bliver 
oprettet efter behov, og du vil modtage 
information vedr. opstart, materiale og 
undervisningssted pr. brev i udgangen af 
september. Planlægning af undervisnin-
gen aftales med underviseren.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

E-sport 

Mød dine visuelle venner ”face to 
face”. UngNorddjurs starter holdtræ-
ning i E-sport, hvor der vil blive spillet 
CSGO og LOL. 

Unge fra Game College vil undervise/vej-
lede jer i forskellige strategier. Det hele 
kan afprøves i en E-sports turnering med 
andre ungdomsklubber. Vi arbejder på, 
at vinderne af turneringen vil få en kamp 
mod et udvalgt hold fra Campus Vejle, 
hvor Danmarks største e-sportstalenter 
træner i det daglige.

For at kroppen og hovedet kan være i 
form, vil der vil være fokus på at holde en 
ordentlig tone på nettet, der spilles om 
dagen, ikke om natten og vi spiser sundt 
og ikke chips og cola.

Det skal du medbringe:

• Egen computer med tilbehør
• Licenser til enten CSGO eller LOL – 

afhængig af hvad du vil spille
• Forlængerledning og netværkskabel 

(Kan muligvis også lånes på steedet)

Tid  og  Sted:

Allingåbro: onsdage 19:00 - 21:00

Ørum: onsdage 19:00 - 21:00

Grenaa: onsdage 19:00 - 21:00
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guitar

Guitar i UngNorddjurs er for begyn-
dere såvel øvede guitar spillere. Der 
bliver taget udgangspunkt i de grund-
læggende teknikker helt fra bunden, 
fra at stemme din guitar - til akkorder, 
tonerne på gribebrættet, og skalaer. 

Du får mulighed for selv at bestemme 
det du gerne vil lære. - Men du vil også 
komme ind omkring andre stilarter og 
rytmer, gennem sammenspil med andre 
unge. Undervisningen er rettet til brug 
på både akustisk og el-guitar.

Tid  og  Sted:

Grenaa:  onsdage 19:00 - 22:00

Jagttegn

På jagtkursus får du stor viden om, 
hvordan jægeren begår sig i naturen. 
Undervisningen omfatter både teori 
og praktisk jagtkendskab samt skyd-
ning på lerduebane. 

Ved kursets afslutning i april-maj kan ele-
ver over 15 år indstille sig til jagtprøven. 

Priser: 

Obligatorisk jagtprøve:   215 kr. 
Lærebog:    475 kr.
Frivillig ”test”prøve   200 kr. 
NB! Priserne kan variere fra år til år.

Tid  og  Sted:

Allingåbro: Tidspunkt kommer senere

Ørum: Tidspunkt kommer senere

Grenaa: Tidspunkt kommer senere

KNALLERT

Hvis du kan lide at rode med din knal-
lert eller scooter, og få olie på fingre-
ne, er dette holdet for dig.

Du får mulighed for at blive klogere på 
hvordan mekanikken virker, og hvordan  
man finder ud af hvad der er galt, når 
den ikke kan køre. Samtiidig kan du mø-
des, og hygge dig med folk, med samme 
interesse som dig seelv.

Tid  og  Sted:

Allingåbro: Hold oprettes løbende efter behov

Ørum: Hold oprettes løbende efter behov

Grenaa: Hold oprettes løbende efter behov

liVE S H O W

Projektet Live Show er viderudvikling 
af det vi tidligere har kaldt LGP. 

et er et 4 måneders projekt, hvor du har 
mulighed for at være med som musiker, 
sanger, danser, lydtekniker, lystek-
niker, videoproducer og konceptud-
vikler. Projektet giver dig mulighed for 
at være en del af et fællesskab med en 
passion omkring musik og dans og vil 
samtidig være en mulighed for at du kan 
dygtiggøre dig. 

Vi tager i dette års udgave udgangs-
punkt i 1990´erne, så de sange, der spil-
les og synges være fra 1990´erne. De 
danse der danses skal være 1990´er in-
spirerede. De videoer der laves skal om-
handle 1990´erne. Vi starter projektet op 
i slutningen af august og afvikler show-
et i starten af december. Der vil være en 
ugentlig øvedag og 4 øveweekender i 
projektperioden. 

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet
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Matematik

Dette hold er en del af ”skolefagene”. 
Det er her du får mulighed for at dyg-
tiggøre dig indenfor et specifikt områ-
de. 

Som udgangspunkt vil der blive taget 
udgangspunkt i dine ønsker, dog skal 
der være plads til alle. Holdet er ikke 
ment som et lektiehjælpshold, men som 
et hold hvor du udfordres.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

Motor

Motorlære som i gamle dage er for 
dig, der godt kan lide at få olie på fing-
rene og tøjet. Du lærer alt om hvordan 
en motor er skruet sammen og virker. 

Der ud over arbejder vi også i jern, me-
tal og andre materialer i forbindelse med 
forskellige projekter.  Du kan arbejde 
med egne ting, uanset om det er cykler, 
knallerter eller din fars havetraktor. Har 
du ikke selv et projekt finder vi sammen 
på noget spændende.

Tid  og  Sted:

Allingåbro: onsadage 19:00 - 22:00

Grenaa: tirsdage 19: - 22:00

Norddjurs 
event crew

Her arbejder vi med planlægning, mo-
tivation af frivillige, markedsføring, 
PR og budgetlægning. 

Vi tager udgangspunkt i arbejdet om-
kring Faxe Kondi Cup, hvor der arbejdes 
med det at lave events. Vi skal skabe 
Danmarks fedeste sportsevent for unge.  

På holdet har vi også fokus på gode ople-
velser og fællesskab, og vi tager årligt på 
inspirations/studieture til nogle af Dan-
marks bedste eventarrangører. Besøget 
bestemmes i fællesskab sammen med de 
tilmeldte, og vi har tidligere blandt andet 
været i Parken, Ballerup Super Arena og 
Ceres Park i Århus.

Undervisningsformen er fleksibel, og 
planlægges sammen med holdet. 

Men der vil også her være mulighed for 
at prøve kræfter med helt nye idéer.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

Pigernes  
Verden

Har du brug for at snakke om alt mel-
lem himmel og jord, med andre piger? 
Vil du have lov til at sige din mening, 
uden at den kommer videre? Har du 
mod på at dele dine inderste tanker 
og følelser, og er du pige? Så er piger-
nes verden noget for dig!

Pigernes Verden er KUN for piger! Vi 
snakker om drenge, sex, forældre, skole 
og alt hvad man lige har lyst til. Grupper-
ne består af 4-6 piger, der mødes når det 
passer os, men ca. en gang hver 6. uge. 
Du er selv med til at sammensætte grup-
perne, så du kan føle dig tryg og tale frit.  
Du skal vælge Pigernes Verden hvis du 
kan lide at snakke, dele hemmeligheder 
og gerne vil høre om andre har det på 
samme måde som dig. Så meld dig til, 
smæk benene op og hyg dig i andre pi-
gers selskab. 

Tid  og  Sted:

Ørum Tidspunkt aftales med holdet 
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speedbåds-  
kørekort

For at du må føre motorbåd skal du 
være 16 år og have bestået den prøve 
som dette kursus fører dig op til. 

Kurset består af både teori og praktik. 
Kurset omfatter også læren om knob, 
sikkerhed og redningsprocedurer. Den 
praktiske sejlads foregår i ungdomssko-
lens RIB-båd i Grenaa Havn og nærlig-
gende kystområde. 

Prøven koster 250 kr. + et.

Tid  og  Sted:

Grenaa: Tidspunkt ikke fastlagt

Styrke- 
træning

Intens cirkeltræning i skøn forening 
med høj musik giver sund muskel-og 
kardiowork-out. 

Har du lyst til at opbygge muskelmasse 
og samtidigt træne din stamina, har du 
her muligheden for at gøre noget seriøst 
ved det. Efter en grundig Pump opvarm-
ning kører vi faste sekvenser med mange 
stationer - der varieres hver gang. Alle 
kan være med uanset køn og kondition, 
idet øvelser og vægte tilrettelægges ef-
ter individuelt behov.

Tid  og  Sted:

Grenaa: onsdage 20:00 - 21:30
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Tegning

Drømmer du om at blive god til 
at tegne, men har svært ved 

at få det til at ligne noget? 

På tegneholdet lærer 
om de grundlæggen-
de redskaber og til-
gangsvinkler til det 
at tegne, med fokus 
på bl.a. perspektiv, 
tegning af menne-
sker og skyggelæg-
ning. Det er idéen 
at deltagerne gerne 
skal opnå en øget 
forståelse af rum, 

form, materialitet og 
blive bedre til at teg-

ne/registrere det, der 
kan ses samt at blive 

bedre til at få ideerne i 
ens hoved ned på papiret.

Tid  og  Sted:

Allingåbro: mandage 15:30 - 17:30

Ørum: onsdage 18:30 - 21:30

Grenaa:  mandage: 18:30 - 21:30

track

Er du fuld af gode ideer og klar til at 
prøve dig selv af som eventmanager?

På trackholdet er du sammen med unge 
fra klubberne i Allingåbro, Ørum og 
Grenaa med til at planlægge, afvikle og 
evaluere kultureventen Track, hvor 700 – 
800 deltager fra hele landet. Du vil lære 
om ideudvikling, fundraising, projektle-
delse og økonomistyring som udgør vig-
tige elementer i event management. Du 
vil sammen med de andre unge i styre-
gruppen have et stort ansvar for at Track 
bliver en succes.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

ungdoms- 
panelet

Vil du være med til at beslutte, hvad 
der skal ske i din klub? Hvilke fag og 
projekter synes du ungdomsskolen 
skal lave? Har du en mening om dette, 
så er ungdomspanelet noget for dig!

Ungdomspanelet består af unge fra 
klubberne i Allingåbro, Ørum og Grenaa 
og i fællesskab arbejdes der f.eks. med 
hvilket indhold der skal være på klubaf-
tener, hvilke ture og arrangementer der 
skal være i klubberne og hvilke fag og 
projekter der skal stables på benene. Du 
skal vælge dette hold fordi netop din 
mening er vigtig i arbejdet med at skabe 
de bedste klubber, hvor indholdet giver 
mening for dig og dine kammerater.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet

TV-   
produktion

Kunne du tænke dig at være tv-produ-
cer eller fotograf?

På dette hold bliver du en del af et team, 
der rykker ud, når der brug for en fler-ka-
mera produktion til enten storskærm el-
ler streaming.

Holdet er en integreret del af det nye 
”Liveshow” projekt, der kører i efteråret. 
Men skal også producere til Track, Rock i 
RUSK og andre  events.
Vi kører holdet i samarbejde med Syd-
djurs ungdomsskole.

Tid  og  Sted:

Aftales med holdet
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  Weekend

  Skoleferie
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TUR E M ED
ungNORDDJURS

Tur: Dato: Depositum*: Pris:

Opstartsweekend 22/9 - 24/9 - 150,-

Paris  15/10 - 20/10 1.500,- 2.800,-

Musikstarter Camp 16/10 - 20/10 - 800,-

Rønbjerg 10/11 - 12/11 - 650,-

Skitur - Idre Fjäll 10/2 - 17/2 2.000,- 3.900,-

Tøsetur - København 26/3 - 28/3 - 600,-

Berlin 9/5 - 13/5 400,-  900,-

Summercamp 2/7 - 6/7 -  700,-

*Depositum er EN ANDEL af den samlede pris, der skal betales ved tilmelding. Eksempelvis koster skituren 
således i alt kr: 2000,- + 1900,- = 3900,- Depositum kan ikke tilbagebetales ved afbud.

Igen i år tilbyder vi en række ture for dig, der gerne vil ud at se lidt af Danmark, Norden eller Europa. 

Fælles for turene er, at de er fyldt med masser af 
gode oplevelser og muligheder for at lære nye men-
nesker at kende.

Når vi arrangerer ture i UngNorddjurs, er det vigtigt 
for os, at du får noget andet - og mere - ud af turen, 
end du kan hvis du blot bestiller den ved et rejsebu-
reau. Derfor arrangerer vi selv alle vores ture, og vi 
bestæber os på at holde omkostningerne på et ab-

solut minimum.

Turene på denne side er dem der er planlagt på nu-
værende tidspunkt. Men der kan opstå yderligere 
ture i løbet af sæsonen, så hold øje med vores Face-
booksider og hjemmesiden.

Du kan se mere om de enkelte ture på vores hjem-
meside www.ungnorddjurs.dk eller i brochurer i din klub.
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Er et Ungemiljø noget, man kan købe i 
IKEA, eller et sted, hvor unge med pro-
blemer sendes hen? 

NEJ - Et Ungemiljø er blot den fælles-
betegnelse vi har valgt at bruge for alle 
de steder i UngNorddjurs, hvor vi har fri-
tidsaktiviteter for helt almindelige unge 
mennesker.

Du kender det sikkert allerede som ung-
domsklubben,  men klubaktiviteterne 
er kun en lille del af det, som foregår i 
de forskellige afdelinger. Eksempelvis 
foregår en stor del af ungdomsskoleun-
dervisningen også i de samme lokaler, 
og flere steder findes der juniorklubber, 
fritidsvejleder eller ungdomskonsulenter 
på samme adresser. Derfor har vi brug for 
en bredere betegnelse, når vi omtaler vo-
res afdelinger, og her er valget altså fal-

Ungdomsskolen:

Administrationen: 89 59 25 50

Åboulevarden 62 • 8500 Grenaa

Ungdomsklubberne  
& Undervisning:

Afd. leder: Per Larsen

Tlf.: 20 14 65 15

det på ordet Ungemiljø, som du sikkert 
vil støde på i den kommende sæson.

Ungemiljøet er altså ikke et nyt ord for 
ungdomsklub, men Ungdomsklubben 
er en del af ungemiljøet, sammen med 
mange andre aktiviteter.

Ungemiljø øst

Grenaa:

Mads Nedergaard: 51 51 74 95

e-mail: mn@ungnorddjurs.dk

Åboulevarden 62 • 8500 Grenaa

www.facebook.com/UngnorddjursGrenaa

Åbningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 19:00 - 22:00

Ungemiljø Vest

Klubben i Allingåbro

Bjarne Kristensen: 40 13 32 18

e-mail: bk@ungnorddjurs.dk

Plantagevej 11 • 8961 Allingåbro

www.facebook.com/UngnorddjursVest

Åbningstider

Mandag og onsdag: 15:00 - 21:30

Fredag: 18:30 – 21:30

Ungemiljø Midt

Klubben i Ørum:

Mie Secher: 20 41 17 41

e-mail: ms@ungnorddjurs.dk

Overbrovej 50 A • 8586 Ørum Djurs

www.facebook.com/UngnorddjursOrum

Åbningstider

Mandag, onsdag og fredag: 18:30 - 21:30

I alt har vi fem ungemiljøer i Norddjurs, og 
dem kalder vi Ungemiljø Øst (i Grenaa), 
Ungemiljø Midt (i Ørum), Ungemiljø Vest 
(i Allingåbro), alle 3 bl.a. med ungdoms-
klubber og undervisning. Der ud over 
har vi Arresten (i Grenaa, for dem som 
er over 16 år) og endelig er Hal 22, der 

huser skaterhallen også betegnet som et 
ungemiljø, da der er planer om med ti-
den at udbygge den med flere aktiviteter 
som fx. BoCart- og Paintball-bane. Hal 22 
og Arresten kan du læse mere om på de 
følgende sider.

U N G E M I L J Ø E R N E
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Din mening skaber 

FOR A ND RI N G 
Du er i høj grad med til at bestemme hvad der skal ske i klubben og ungdoms-
skolen. Enten via de stormøder, der jævnligt holdes i klubben, eller i det daglige. 
Hvis du pludselig får en rigtig god idé, så sørg for at dine klubmedarbejdere hø-
rer om det, og så vil de helt sikkert hjælpe dig med at føre den ud i livet.

Vil du have endnu mere indflydelse på, 
hvad der skal ske i ungdomsskolen og 
klubberne, så er Ungdomspanelet må-
ske noget for dig! Ungdomspanelet er 
ungdomsskolens ”elevråd”, og består af 
unge fra alle klubberne. Ungdomspane-
let er en blanding mellem et demokratisk 

redskab, hvorigennem I/de unge bliver 
en selvskabende aktør i UngNorddjurs 
og et læringsmiljø, hvor sammenhængen 
mellem de forskellige politiske niveauer 
og deres indflydelse på livet som ung i 
klubben bliver undersøgt, og hvordan 
man kan skabe indflydelse den anden 

vej op igennem systemerne. Desuden vil 
emner som debat, medborgerskab, og 
andre små og store emner som kan være 
gavnlige virkemidler i arbejdet omkring 
påvirkning af samfundet. Desuden vil vi 
behandle de emner der opstår løbende.     

Ungdomspanelet har plads i UngNo-
rddjurs` bestyrelse, og hvilket sikre en 
medindflydelse på de beslutninger be-
styrelsen træffer. Det forgår ved, at de 
unge selv træffer beslutningen om hvem 

af dem der skal være repræsentanter, om 
de vil stemme eller diskutere sig frem til 
en løsning, beror på de unge selv. 
   
Ungdomspanelet deltager også ved fle-
re af medarbejdermøderne i de lokale 
ungdomsklubber, hvor de agere de un-
ges øjne på hvordan tingene fungere og 
hvad der skal fylde fremadrettet. 



Live Grand Prix Bliver til

LIVES HOW
I rigtig mange år har der været Melodi 
Grand Prix i klubben i Ørum i starten af 
december. Først i form af et Karaoke Grand 
Prix, og i de seneste år med et rigtigt levende 
husorkester til at bakke solisterne op. Men nu er 
tiden inde til at der skal ske noget nyt. 

Det har været rigtig fedt, at være en del af 
et projekt, der kulminerer med et stort og 
spektakulært show, har der været bred 
enighed om blandt de medvirkende. 
Men selve konkurrenceelementet har de 
egentlig helst villet være foruden.

Det tager vi nu konsekvensen 
af, og ændrer konceptet. I år vil bliver der 
derfor ikke nogen sang konkurrence, men 
der imod et stort musikalsk show, med et 
gennemgående tema. Det åbner mulig-
hed for at de enkelte sangere kan hjælpe 
hinanden noget mere på hinandens san-

ge, og der-
med være med 

på flere numre. Der ud over 
er det meningen, at flere ungdomssko-
lehold skal være en det af projektet. Fx 
skal videoholdet – ud over at producere 
live billeder til storskærmene – også pro-
ducere korte video klip, der understøtter 
showets tema, ligesom det så vidt muligt 

skal være unge, der styrer lyd og lys un-
der showet, og det er også planen at ind-
drage danseholdet i projektet.

Det sociale samvær har også meget høj 
prioritet i projektet. Derfor starter alle de 
medvirkende, såvel musikere, sangere, 
dansere, teknikere og videofolk med at 
mødes til en fælles ”øve”- weekend i slut-
ningen af august, så man kan blive godt 
og grundigt rystet sammen på kryds og 
tværs at de forskellige arbejdsområder 
man skal varetage under showet.
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Når du fylder 15 år kan du få kørekort til knallert, men du kan starte på undervisningen 
op til et halvt år før. Så hvis du fylder 15 i den kommende sæson, kan du altså tilmelde dig 

allerede nu. Tilmeldingen foregår på www.ungnorddjurs.dk/undervisning/tilmelding-til-hold/

Når du tilmelder dig, kommer du i første omgang på en 
venteliste. Hver gang vi har 12 deltagere på ventelisten 
starter, vi et nyt hold op. Vi forsøger at sammensætte 
holdene, så alle kan nå at afslutte undervisningen, in-
den de bliver gamle nok til at køre knallert. 
Samtidig med, at du tilmelder dig, vil du automatisk 
blive tilmeldt færdselsrelateret førstehjælp, der er en 
obligatorisk del af færdselsundervisningen. Det koster 

kr. 280,- og skal betales ved tilmeldingen. Du kan betale 
med dankort på vores hjemmeside. Der kan gå et stykke 
tid fra afsluttet 1. hjælps kursus til den egentlige færd-
selsundervisning kan påbegyndes.

Når du tilmelder dig, kan du vælge, om du vil gå til un-
dervisning i Grenaa, Ørum eller Allingåbro, men det kan 
være nødvendigt at tilbyde dig undervisning et andet 
sted i kommunen, hvis vi ikke har nok deltagere i dit om-

råde. Du er velkommen til at takke nej til dette tilbud og 
vente på, at der kommer flere deltagere i dit område.
Ca. 14 dage før dit hold starter, modtager du en e-mail 
fra UngNorddjurs om, hvor og hvornår du skal møde 
op. Det er VIGTIGT, at du svarer på denne mail for at 
bekræfte, at du stadig er interesseret i at gå på holdet. 
Ellers vil din plads blive givet videre til en anden på ven-
telisten.

Traktorkørerkort   
Man skal være 16 år for at få traktorkørekort. Men ellers 
foregår tilmeldingen på samme måde som til knallert-
kørekort. 

vil du køre 

K NALL E RT 
eller traktor?

Traktor  kørekort
• Aldersgænse: 16 år
• 30 timers teori samt 4 timers prak-

tisk kørsel. Begge dele afsluttes 
med prøve.

• Du skal have et færdselsrelateret før-
stehjælpsbevis inden opstart, som vi 
indkalder dig til når du har tilmeldt 
dig traktorkørekort. 

• Prisen er kr. 1500,- for undervisnin-
gen samt prøver.

• Lægeerklæring skal du selv betale for, 
og her er det lægen, der bestemmer 
prisen. Normalt koster en lægeerklæ-
ring mellem kr. 300,- og kr. 600,-.

Knallert kørekort
• Aldersgrænse: 15 år
• 16 timers teori samt 14 timers prak-

tisk kørsel. Begge dele afsluttes 
med prøve.

• Du skal have et færdselsrelateret 
førstehjælpsbevis inden opstart, 
som vi indkalder dig til når du har 
tilmeldt dig knallertkørekort. 

• Prisen er kr. 460,- for knallertprøven 
og kr. 280,- for førstehjælp, samlet 
bliver det altså: kr. 740,-

• Hvis du dumper en teoriprøve eller 
en køreprøve koster det kr. 210,- for 
at gå om.
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Sådan 
melder 

du dig til:
• Du går ind på hjemmesiden  

www.ungnorddjurs.dk
• Klik på holdtilmelding.
• Klik på Knallert og Traktor ikonet.
• Vælg knallertvente- eller traktor-

ventehold i det område, hvor du 
gerne vil gå til undervisning. 

• Når du har tilmeldt dig knallert- 
eller traktorventehold, har du 
samtidigt tilmeldt dig færdselsre-
lateret førstehjælp til knallert el-
ler traktor. Det koster kr. 280,- og 
skal betales ved tilmelding.

FAQ:
Hvad sker der, efter jeg har tilmeldt mig? 

• Du modtager en e-mail med indkaldelse til færd-
selsrelateret førstehjælp, så snart vi har samlet et 
hold på minimum 12 deltagere.

• Herefter vil du modtage en e-mail med indkaldelse 
til selve knallert- eller traktorkørekort holdet.

• Du skal bekræfte din tilmelding ved at betale rest-
beløbet for kørekortet.

Hvornår kan jeg tilmelde mig?

Du kan tilmelde dig til knallertkørekort når du er ca. 
14½ år, og til traktorkørekort, når du er ca. 15½ år.

Skal jeg også tilmelde mig til førstehjælp?

Nej - Du bliver automatisk tilbudt Færdselsrelateret før-
stehjælp når du tilmelder dig et af kørekort-holdene.

Er det muligt at dumpe?
Ja - det nu er muligt at dumpe. Hvis du ”dumper” til enten 
teori- eller køreprøven skal du gå op igen, og derfor også 
betale for en ny prøve, der koster kr. 210,-.

Hvad koster det?
Den samlede pris for undervisning, prøver og første-
hjælp er kr. 740,- for knallerkørekort og kr. 1500,- for 
traktorkørekort.

Hvornår får jeg mit kørekort?

Udstedelsen begynder den dag du fylder 16 år (15 år 
for knallertkørekort efter 1. okt. 2016). Det kan tage op 
til 14 dage, før du modtager kørekortet. Hvis du allere-
de er gammel nok til at køre knallert/traktor og har be-
stået køreprøven, kan du hente et midlertidigt kørekort 
på UngNorddjurs’’ kontor i Grenaa.

Må man køre knallert med 
et traktorkørekort?

Nej - Det måtte man kun i ”gamle dage”, da dine for-
ældre var unge. I dag gælder Traktorkørekort KUN til 
traktor.



Rønbjerg 
turen 2017

fra 10. til 12. nov.
Seneste tilmelding 27. okt.

Oplev bl.a.:

Pris: 650,-

DJURSLAND

MUSIK
CAMP
2017

STARTER

CAMPEN ER FRA MANDAG D. 16. OKTOBER - FREDAG D. 20. OKTOBER (EFTERÅRSFERIEN)
OG FOREGÅR I UNGNORDDJUS’ LOKALER I GRENAA • DET KOSTER 800 KR. INKL. MAD. 

 TILMELDING FOREGÅR PÅ: WWW.MUSIKSTARTER.DK/CAMPS-2017/DJURSLAND-GRENAA/

KONTAKTPERSON: KRISTIAN THOMSEN • E-MAIL: KT@UNGNORDDJURS.DK

I SAMARBEJDE MED:

UNDERVISNING

FÆLLESSKAB

NYE VENNER

I EFTERÅRSFERIEN

NEPHEW
I SAMARBEJDE MED:

UNDERVISNING

FÆLLESSKAB

NYE VENNER

I EFTERÅRSFERIEN

SE MERE PÅ FACEBOOK.COM/MUSIKSTARTER
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M USIKSTA RTE R 
Camp Djursland

I efterårsferien har alle musikinteres-
serede unge i alderen 13 - 18 år mulig-
hed for at deltage i Musikstarter, hvor 
UngNorddjurs for anden gang skal 
være vært.
 
Musikstarter afvikles fra mandag d. 16. 
oktober til fredag d. 20. oktober på i alt 
11 camps fordelt over hele landet. Camp 
Djursland foregår på Kattegatskolen og 
i UngNorddjurs’ lokaler i Grenaa, hvor 
man simpelt hen flytter ind i et øveloka-

le om mandagen, og bor der resten af 
ugen, sammen med en masse andre mu-
sik interesserede unge.

På Musikstarter er der tid og plads til at 
hygge sig i et godt socialt fællesskab, 
samtidig med at man har mulighed for 
sammen at fordybe sig i musikken. Der 
er kompetent undervisning fra dygtige 
og engagerede musikundervisere. Des-
uden vil der i løbet af ugen være besøg 
fra etablerede danske professionelle mu-

sikere. Sidste år var det Duné og Go Go 
Berlin, der kiggede forbi Grenaa. Hvem 
det bliver i år er endnu ikke fastlagt. 

Alle kan være med
En af de ting der adskiller Musikstarter 
Camp Djursland fra de øvrige camps er, at 
vi både har en workshop med elektronisk 
musik, og en workshop med produktion af 
musikvideoer og livestreaming af koncer-
ter. Begge workshops kræver ikke nogen 
forudgående musikalske færdigheder.

Musikstarter Camp Djursland afvikles i et 
samarbejde mellem UngNorddjurs, Syd-
djurs Ungdomsskole, Norddjurs Kulturskole 
og Kulturhuset Pavillionen. 

Det koster 800 kr. at deltage.

Du kan se mere om Musikstarter, og til-
melde dig her: www.http://www.musikstar-
ter.dk/camps-2017/djursland-grenaa/



Arresten er et super spændende tilbud 
for unge mellem 16 og 25 år. I 2014 
blev den gamle Arrest i Grenå lavet om 
til ungdomshus og samlingspunkt for 
events, hygge og sociale aktiviteter. Vi 
har netop nu ca. 75 nøglebrugere, og 
er du imellem 16 og 25 år, kan du også 
få en nøgle til huset. 

I Arresten er der blandt andet mulighed 
for at: 
• Hygge i vores cafe i eftermiddagsti-

merne.
• Deltage i fællesspisning

• Opleve koncerter og events
• Spille musik i vores øvelokale
• Indspille musik i vores studie (hvor vi 

snart også kommer til at udgive musik
• Være med til at planlægge nogle af 

de største og fedeste events i Nord-
djurs. Senest har vi deltaget i Grenå 
Gademusikerfestival, og vi har netop 
afviklet vores egen første udgave af 
Nose Noise.

Til daglig er der mulighed for at hygge og 
hænge ud i huset, og er du event mager 
kan du også deltage i arbejdsgrupperne 

omkring vores større events. En af dem 
er det netop afviklede Nose Noise. Nose 
Noise er en ungdomsfestival som starte-
de i 2017, men blev afviklet med kæmpe 
succes, og vender derfor helt sikkert til-
bage i 2018. Her kom ungdomsbands fra 
Djursland, Århus og København og spil-
lede musik på vores scene. 

Hen over sommeren vil vi også etablere 
vores lydstudie, så man i fremtiden kan 
komme til at høre numre indspillet i Ar-
resten. Det glæder vi os enormt meget 
til, og håber at mange vil byde ind med 

hjælp, både når der skal spilles musik, 
men også senere produceres musikvide-
oer mm. 

Vi glæder os til i den nye sæson at tage 
imod nye ansigter i Arresten, og du er al-
tid velkommen til at kontakte os på Face-
book hvis der er spørgsmål til stedet.

Se mere her: 
https://www.facebook.com/arresten-
grenaa/

A RRESTE N
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Fra: Mandag d. 26. marts
Til: Onsdag d. 28. marts

Pris: kr.: 600,-

KøbenhavnKun for piger

Ta med ungdomsskolen på kultur-
besøg til vores dejlige hovedstad 

København. Vi har strikket et super 
program sammen med bl.a. VM kvalifi ka-

tionskamp i Parken, sightseeing og strøgtur.

Vi kører mod København fredag eftermiddag ca. 
kl. 15.00 – hvor vi kører direkte mod Parken, hvor vi 

skal se VM – kvalifi kationskamp mellem Danmark og 
Polen kl. 20.45. Herefter kører vi til Køge, hvor vi har lånt 

ungdomsklubben Spidsen.

L A N D S K A M P 
&  K Ø B E N H A V N  T U R

D A N M A R K  V S .  P O L E N 
1 .  &  2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7 . 

P R I S  5 0 0 , -

Lørdag byder på heldags kultur-
besøg til København, hvor vi skal 
opleve dansk kultur og naturligvis 
en tur på strøget. Vi kører mod Grenaa 
senest kl. 18.00

Vi har i alt 16 pladser, som besættes efter først til 
mølle på Ungnorddjurs.dk. Prisen for turen er 500kr. 
– som dækker transport, kampbillet, samt morgenmad 
lørdag og middagsmad lørdag. 

T I L M E D I N G S F R I S T E N  E R  M A N D A G  D .  2 8  A U G U S T  2 0 1 7
OBS: Alle ungdomsskolens ture og arrangementer m.m. er alkohol og stoffri - ligesom det ikke er tilladt at ryge eller drikke energidrikke.
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P R I S :

KR.: 700,-

2 .  j u l i  -  6 .  j u l i  2 0 1 8

Onsdag d. 9. maj til søndag d. 13. maj 2018
Berlin Turen

Pris:
kr.: 900,-

 Prisen er Incl. m
ad, transport, overnatninger, e

ntré
er

 m
.m

.

5 fede dage
I STORBYEN, SOM BYDER PÅ:
 - GOD UNDERHOLDNING
 - LUXUS CAMPING
 - SIGHTSEEING
 - SHOPPING
 - GOD MAD
 - OG MEGET  MERE...  
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manual pad og til efteråret 2017, vil der 
også stå en skatebowl og flere obstacles 
klar.

Hallen er bygget af lokale unge i samar-
bejde med UngNorddjurs og Grenå Pro-
duktionsskole og hallen åbnede i juni, så 
hvis du ikke allerede har været i hallen, så 
skynd dig ned og giv den gas!  

Vi har endnu ikke mulighed for at tilbyde 
undervisning, men vi har låneudstyr: ska-

SKATE R HALL E N

Link til HAL 22: 

www.ungnorddjurs.dk/skatepark
www.facebook.com/hal22.ungnord-
djurs

Kontaktoplysninger: 

Hal 22, Rolshøjvej 7, 8500 Grenaa
Mads Nedergaard
mn@ungnorddjurs.dk
tlf. 51517495

Hal 22 ligger i et industrikvarter på 
havnen i Grenaa. Her er der masser af 
liv og mulighed for at dyrke forskelli-
ge aktiviteter indenfor streetsport.

Skateparken er bygget i træ på be-
tongulv, og med sine 1.150 m2 fordelt 
på fire arealer er der alt, hvad man kan 
begærer som BMX’er skater, scooter eller 
hvad man ellers laver kunstner på. Der er 
quaters, speedwall, banks, trapper, rails, 

teboads, løbehjul, hjelme og sikkerheds-
udstyr, så selvom du er nybegynder eller 
ikke selv har et løbehjul, kan du sagtens 
komme i gang!

Hallen er for både piger og drenge i alle 
aldre på forskellige niveauer. tjek åb-
ningstiderne på vores hjemmeside eller 
Facebookside for at se, hvornår hallen er 
åben for dig.

Vi glæder os til at se dig!  




