
 

 

 

Vinterferie 2022 i Enggården 

Mandag:  Mad fra dér hvor pebret gror i Fristedet. 

Tirsdag:  Rush Århus – Danmarks sjoveste trampolinpark. Pris 50,00 kr. 

Onsdag:  Biograf i Randers eller Grenaa. Pris 50,00 kr.  

Torsdag:  Water and Wellness i Randers. Pris 50,00 kr.  

Fredag:   Nak, Snak og Æd i Fristedet. 

Åbningstiden er kl. 09.00 til 16.00. Alle dage skal i dog være på Enggården senest kl. 9.30. 

Beskrivelser af de enkelte dage:  

Mandag:  Vi kører til Fristedet. Her skal vi lave forskellige former for mad, hygge og smage anderledes mad. Der 

bliver også tid til hygge og masse sjove aktiviteter. 

Tirsdag:  Vi tager på tur til Rush – Danmarks sjoveste trampolinpark. Her giver vi den gas i 2 timer, inden vi 

returnere til klubben. Vi er hjemme igen ca. kl. 15.30. Husk madpakke og drikkedunk.                                                                                                                                          

OBS. Der kan købes mad i deres café. Hvis I har specielle rushsokker, så husk dem. Har I ingen 

rushsokker, så skal man huske 25 kr. til køb af disse, da det er et krav for at kunne hoppe.  

VIGTIGT!!!: Alle forældre skal udfylde en ansvarserklæring på barnet. Denne kan findes via dette link: 

https://rushdanmark.dk/ansvarserklaering/ 

Onsdag:  Vi tager i biografen i enten Randers eller Grenaa. Programmet for vinterferien i biograferne er ikke 

fastlagt, derfor bliver det en overraskelse hvilken film vi skal se. Mere info, når vi nærmer os 

vinterferien.                                                                                                                                                                     

OBS. Husk madpakke, drikkedunk og eventuelt penge till slik/sodavand i biografen.  

Torsdag:  Vi tager i vandland i Randers. Vi er hjemme senest kl. 15.00. 

OBS. Husk madpakke, drikkedunk og eventuelt penge til køb i caféen.  

Fredag:  Vi slutter vinterferien af i Fristedet med Nak, Snak og Æd. Vi skal bygge hule, lave bål, lave mad på bål, 

snitte og meget mere.                                                                                                                                

OBS. Husk madpakke, drikkedunk og varmt tøj, da vi er udenfor meget af dagen 

Tilmelding senest onsdag d. 9. februar på nedenstående link: 

https://www.ungnorddjurs.dk/juniorklubber/enggaarden-vinterferie/ 

Hilsen 

Claus, Mathias, Bettina og Bente 
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