
 

 

Kære børn og forældre 

Så er den danske sommer for alvor kommet over os, og det nyder vi i 

fulde drag! Så derfor har vi en masse udendørs aktiviteter på 

programmet i denne måned  

 

Mandag den 4. juni tager Busse og Elena i Djurssommerland med de 

6.-7. klasser som har lyst til at hygge sig med os.  (se tilmelding 

nedenfor) 

Tirsdag den 5. juni Grundlovsdag holder klubben lukket. 

 

Mandag den 11. juni og tirsdag den 12. juni bliver vildmarksbadet fyldt 

op  Så husk derfor dit badetøj og et håndklæde. 

 

Den 15. juni holder vi åben aften nede i Hall 22, sammen med de andre 

juniorklubber i Ungnorddjurs. Du skal blot tilmelde dig nedenfor . 

Arrangementet er fra kl. 14 til 20:30, hvor børnene skal hentes. Der vil 

blive serveret aftensmad. Hvis du tilmelder dig dette, skal du blot 

møde op i Hall 22. Vi står klar dernede fra kl. 14  

 

 Fredag den 22. juni holder vi en overnatning i Juniorklubben, hvor der 

vil være mulighed for en masse sjove udendørsaktiviteter, en tur i 

videografen og en masse hygge . Vi sørger for at der er lidt aftens 

snoller til filmen, så det skal man altså ikke tage med . Vi laver 

aftensmad sammen og det samme gælder morgenmaden. Pris for dette 

arrangement er 25 kr. som betales ved tilmelding. 

Lørdag kl. 9:30 slutter arrangementet, og alle børn skal hentes 

Huskeliste: 

 Sovepose el. dyne + hovedpude 
 Liggeunderlag eller luftmadras 

 Tandbørste og tandpasta 
 Godt humør 

Skynd dig at blive tilmeldt 

Torsdag den 28. maj holder vi vores månedlige åben aften til kl. 20, 

hvor du har mulighed for at komme og hygge med os over en omgang 

lækkert mad - du skal blot tilmeldes 

Husk at man allerede nu kan tilmelde sig Anholt i uge 28  

Venlig hilsen Henning, Jens, Mathias og Elena 



 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til åben aften den 28. juni. Sidste tilmelding den 27. 

juni 

NAVN_________________________________________________ 

FORÆLDREUNDERSKRIFT_________________________________ 

TLF NR:_______________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til Hall 22 den 15. juni. Sidste tilmelding den 13. juni 

NAVN_________________________________________________ 

FORÆLDREUNDERSKRIFT_________________________________ 

TLF NR:_______________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til overnatning den 22. juni. Sidste tilmelding den 20. 

juni 

Pris: 25 kr. 

NAVN_________________________________________________ 

FORÆLDREUNDERSKRIFT_________________________________ 

TLF NR:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Fredag Den 1 Rundbold på plænen  

   

Mandag  Den 4 Kreativ hygge. Djurs sommerland for 6.-7. klasserne. 

Tirsdag  Den 5 LUKKET Grundlovsdag  

Onsdag Den 6 Cykeltur med Jens  

Torsdag  Den 7 Brætspil på plænen 

Fredag  Den 8 Skovtur 

   

Mandag  Den 11 Kom og hop i Vildmarksbadet husk badetøj og håndklæde! 

Tirsdag  Den 12 Kom og hop i Vildmarksbadet husk badetøj og håndklæde! 

Onsdag  Den 13 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 14 Cykeltur til stranden  

Fredag  Den 15 Hall 22 har åben for tilmeldte   

Jens og Elena hygger i klubben 

   

Mandag  Den 18 Rundbold 

Tirsdag  Den 19 Historie fortælling. Kom og vær med til at bruge fantasien  

Onsdag  Den 20 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 21 På tur med metal detektor 

Fredag  Den 22 Vi laver frugtspyd  

   

Mandag  Den 25 Vi tager på Enggården og hopper på hoppepuden 

Tirsdag  Den 26 Vi tager musikken med udenfor, kom og vær med  

Onsdag  Den 27 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 28 Åben aften til kl. 20 

Fredag Den 29 Fredagshygge  

 



 

 

Djurs sommerland 
Kære 6.-7. klasser 

Vi tager en tur i Djurs sommerland mandag den 4. juni, så hvis det er 

noget du har lyst til at være med til, skal du blot udfylde nedenstående 

tilmelding   

Vi kører fra Juniorklubben senest kl. 14:30 hvor efter vi hygge os i Djurs 

sommerland til kl. 18 hvor de lukker, der vil blive serveret aftensmad i 

klubben når vi er tilbage og der vil være mulighed for at hygge til kl. 20 

 

Husk sæsonkort eller penge til billetten  

------------------------------------------------------------ 

Djurs sommerland den 4. juni  

Navn________________________________________________________ 

 

Forældreunderskrift___________________________________________ 

 

TLF:_________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

ANHOLT 
Sommerlejr i uge 28 

 
Enggården, Juniorklubben, Fristedet og Ørum Juniorklub, drager atter igen i år til 
Anholt. 
Mandag den 9. juli kl. 12.00 mødes vi ved Anholt Færgen på Grenaa Havn. 
Fredag den 13. juli kl. 11.00 skal børnene hentes ved færgen, hvor lejren slutter. 

Vi skal bo på Anholt Skole og herfra tager vi på opdagelse på den skønne ø: 
gåture spil leg 
fiskeri råhygge 
bade i det klare vand cykelture 
fodbold og meget andet… 

Prisen er 450,00 kr., som betales ved tilmelding, er inkl. færge, mad og cykler. 
 

Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med Jer  
Mange hilsner fra personalet i de 4 Juniorklubber 

 
klip____________klip_________klip__________klip___________ 

 
Tilmelding til Sommerlejr i uge 28. Pris kr. 450,- betales ved tilmelding!!! 

Tilmeld og betal i din klub senest onsdag den 22. juni 
 

Barnets navn_______________________________________________ 
 
Særlige hensyn________________________________________________________ 
 
Forældreunderskrift____________________________________________________ 
 
Forældre/kontaktperson tlf.nr.___________________________________________ 
 
Jeg har eget telt med ___ Antal personer ___ 

 



 

 

 


