
Kære børn og forældre 

Så kom vi lige så stille i gang med det nye år. Og må sige at børnenes op-

findsomhed, lysten til at lege og bare hygge ikke er pakket væk sammen med 

julepynten. Der er liv og glade dage hernede.  Vi har også holdt det første bør-

nemøde og der var mange gode ideer til aktiviteter og mange af dem er allere-

de med på  Januarplanen. 

Fra  mandag d. 8. januar til og med fredag d. 2. februar kommer Viktor og er 

vikar. Viktor har været vikar enkelte dage i december, så børnene kender ham 

godt. Bente holder ferie i uge 3,4 og 5. Så i de uger er det Susie og Viktor, som 

er på arbejde. Vi skal i næste uge holde ansættelsessamtaler, så vi håber, at vi 

hurtigst muligt kan præsentere de nye medarbejdere. 

Tirsdag: d. 9. tager vi i svømmehallen fra 15.15-17.30. pris: 20 kr. 

Fredag d. 26. er der tur til Randers Skøjtebane. Vi kører fra Enggården kl. 15.30 

og er tilbage igen ca. kl. 21.00.  Pris: 30 kr. til skøjteleje.  Vi sørger for aftens-

mad og varm drikkelse. Tilmelding efter først til mølle princippet,  da vi kun har 

16 pladser.  

I uge 7 har vi åbent fra 9-16. Der er endnu ikke lavet program og tilmelding. 

Det kommer sidst i Januar og der vil være sidste tilmelding onsdag d. 7. feb. 

Hilsen 

Viktor, Susie og Bente 

 

 



   

Onsdag Den 3. Vi finder på  

Torsdag Den 4. Vi finder på mere 

Fredag Den 5. Rundt om pebernøddebordet 

     

Mandag Den 8. Bålgryde 

Tirsdag Den 9. 
Vi tager i svømmehallen—vi kører 15.15 og er hjemme igen 

17.30. Pris 20 kr.  

Onsdag Den 10. Slap a’ da’ 

Torsdag Den 11. Vi kører over i Junior og spiller Airhockey 

Fredag Den 12. 
Vi tager i Hal 22—kører 1. gang kl. 14 og alle er tilbage kl. 

17 

     

Mandag Den 15. Støvlerundbold 

Tirsdag Den 16. Drengecruise i bussen 

Onsdag Den 17. Bordfodboldturnering 

Torsdag Den 18. Wellness for pigerne 

Fredag Den 19. 
Gamerdag— der må spilles så længe i har lyst. Enggården 

computere deles  stadig. 

   

Mandag Den 22. Brætspilsdag 

Tirsdag Den 23. Drengeleg  

Onsdag  Den 24. Alt kan ske 

Torsdag Den 25. Gummistøvlekast 

Fredag Den 26. Vi tager til Skøjtebanen i Randers—Se nyhedsbrev for yderli-

   

Mandag  Den 29. Børnemøde—der findes på aktiviteter til næste måned 

Tirsdag Den 30. Poolturnering 

Onsdag  Den 31. Pudekamp 

Torsdag  
Den 1. 

feb. 
Lidt af hvert 

Fredag  Den 2. feb Nerf krig, egne våben medbringes. 



 

Tilmelding til Skøjtetur - fredag d. 26. januar Kl. 15.30-21.00. Pris: 30 kr. 

Sidste tilmelding onsdag d. 24. januar 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift::______________________________________ 

 

Tilmelding til svømmehal tirsdag d. 9. januar kl. 15.15—17.30. Pris: 20 kr. 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift::______________________________________ 

 

 

Der kan også tilmeldes på mail enggaarden@ungnorddjurs.dk og mobil nr. 21 13 63 62 


