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JUNIORKLUBBEN
ENGGAARDEN

FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK 

ÅBNINGSTIDER: 
HVERDAGE: KL. 14:00 - 17:00  

FERIE ÅBENT: KL. 09:00 - 16:00

PRIS: 480,- KR. PR. MDR. 
(Juli er betalingsfri.)



OM JUNIORKLUBBEN
Udendørs:
Hos os har du mulighed for at være med til at passe 
vores kaniner. Eller bare klappe og hygge om dem. 
Vi har ramper som benyttes flittigt af børn/unge 
som kører på skateboard, løbehjul, rulleskøjter og 
bmx.

Vi har flere muligheder for at få frisk luft og motion, 
da vi har egen hoppepude. Desuden er der mu-
lighed for boldspil og div. lege på vores udenoms 
arealer. Vores bålsted bruges flittigt til madlavning, 
når vind og vejr tillader det. I sommer halvåret er 
der også mulighed for forskellige aktiviteter på 
vandet, f.eks. supboards og kano.

Vi tager også tit vores bus og kører på tur, fx til en 
af de andre juniorklubber, skøjtetur, en tur i svøm-
mehallen eller noget helt fjerde. Vi har børnemø-
der hvor I kan komme med nye ideer til ting vi skal 
lave, det er jeres klub og jeres ideer der tæller.

Indendørs:
 I vores kreativrum kan du male, sy, lave smykker, 
støbe i gips eller hvad vi nu finder på. Der er des-
uden mulighed for at spille billard, bordtennis, 
bordfodbold, hockey og div. brætspil. Computere 
og I-pads til fællesbrug. SÅDAN MELDER DU DIG IND: 

Tilmelding forgår elektronisk på www.ungnord-
djurs.dk hvor du trykker på bjælken Juniorklub-
ber, så kommer der en tekstboks i venstre side, 
hvor der står ind- og udmeldelse. Her udfylder du 
blanketten, trykker send og den bliver så sendt 
automatisk til administrationen. Indmeldelse kan 
ske til d. 1. og d. 15. i hver måned. Man kan gå i 
juniorklubben når man er 10 -14 år. (4-7 kl.)

PRIS:
480,- kr. Pr. mdr. / Juli er betalingsfri.

ADRESSER M.M.:
Enggården
Lergravsvej 1
8500 Grenaa
Tlf: 89 59 34 00
Mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk

ÅBNINGSTIDER:
Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage.
På skolefridage er der åbent 09-16, der vil være 
fællesåbent med en eller flere af de andre Junior-
klubber.

Julimåned er betalingsfri og der er lukket 3 uger i 
sommerferien (2017 er det uge 28,29,30) + der er 
lukket mellem Jul og Nytår og dagen efter Kristi 
Himmelfart.
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