
Nyhedsbrev for Februar 2018 
 

Kære børn og forældre 

  

Så er det allerede februar måned, tiden går stærkt :) 

 

 

Vi har en del ture ud af huset på grund af vinterferien. 

 

9 februar er der aftenåbent i klubben. Ungerne ønsker sig en spilleaften så det er 

det i dag :) sidste tilmelding d. 7 februar. 

 

23 februar tur til Enggården i Grenå hvor vi skal ud og lave bolsjer. Vi kører når 

børnene kommer fra skole og er hjemme igen kl. 20.45. Husk først til mølle da jeg 

kun har plads til 8 børn.  

 

Vinterferien: 

Man.: Auning svømmehal 

Tirs.:  Vi hygger i klubben 

Ons.: Kattegatcenteret (Egenbetaling på 50,- og så betaler klubben det resterende, 

så de kan få et årskort) 

Tors.: Randers hoppeland (Egenbetaling på 35,-) 

Fre.: Hornslet biograf 

 

Mange hilsner fra Ørsted Juniorklub 

 Mie  



Uge 5     

Torsdag D.1 Salen 2 

Fredag D.2 Spilledag 1 

Uge 6     

Mandag D.5 Børnemøde 4 

Tirsdag D.6 Vi laver det vi har lyst til i dag :) 1/2/3/4 

Onsdag D.7 Tag en ven med i dag vi går i salen  2 

Torsdag D.8 Børnene bestemmer hvad vi skal lave i dag :) 1/2/3/4 

Fredag D.9 Spilledag/aften vi har åben til kl. 20 1 

Uge 7   Vinterferie—se udleveret seddel   

Mandag D.12   

Tirsdag D.13   

Onsdag D.14   

Torsdag D.15   

Fredag D.16   

Uge 8    

Mandag D.19 Vi bestemmer alle sammen i dag :) 1/2/3/4 

Tirsdag 

 

D.20 Vi laver det vi har lyst til i dag :) 1/2/3/4 

Onsdag D.21 Salen 2 

Torsdag D.22 Spilledag 1 

Fredag D.23 Ud på Enggården og lave bolsjer. Vi kører når ungerne 

har fri og er hjemme igen ca. 20.45  

4 

Uge 9    

Mandag D.26 Børnene bestemmer hvad vi skal lave i dag :) 1/2/3/4 

Tirsdag D.27 Spilledag 1 

Onsdag D.28 Vi laver det vi har lyst til i dag :) 1/2/3/4 
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