
Nyhedsbrev for maj på Enggården 

Så gik der endnu en måned, ved ikke lige hvor tiden blev af. Der var enkelte, der var med til Rock i 

Rusk og de havde en hyggelig dag.  Pigehyggeaftenen gik rigtig fint, og som altid flyver tiden af 

sted. Men vi nåede næsten det vi skulle, dog må pigerne have deres fodbad til gode. 

 

Vi har holdt børnemøde og må sige at det er en fornøjelse med alle de gode ideer, der er til 

aktiviteter. 

D. 9/5 er der prøv en andens ynglings mad, hvilket betyder, at har du en mad (varm/kold ret, 

rugbrødsmad, franskbrødsmad), som du tænker det er kun mig/ min familie, der spiser det på 

denne måde, så kan vi serverer den for de andre. Vi hører tirsdag d. 8/5 om der er nogen som har 

lyst til at præsentere deres mad og så handler vi ind til dette. Er der ingen, som har særlige retter, 

bliver det en dag med ost og pålægschokolade sammen mad eller bananmad med salt og peber 

dag.  

D. 14/5 kommer 3. kl. fra Friskolen på besøg, så der satser vi på at rigtig mange af jer kommer og 

hygger med os/ dem. 

D. 16/5 er der tur til Hal 22. Der er lavet skumgrav og flere andre ting, derfor laver de en re-

åbning. Vi støtter selvfølgelig op om dette og vil den dag flytte Enggården til Hal 22. Det vil sige at 

1. bus kører derned kl. 14.30 og sidste bus 15.15. Derefter er der lukket på Enggården. Vi er tilbage 

på Enggården 17.30, men man er selvfølgelig velkommen til at hente i Hal 22. Adressen er 

Rolshøjvej 7. 

D 23/5 er der atter Børne-OL i Grenaa Juniorklub, hvor der dystes i forskellige samarbejdsøvelser. 

Vi skulle jo gerne vinde pokalen tilbage. Der er deltagelse af alle juniorklubberne og flere Sfo’er. 

Dette betyder, at vi igen flytter Enggården, men stadig sørger for transport. Så 1. bus kører derned 

kl. 14.00 og sidste bus 15.15. Derefter er der lukket på Enggården. Vi er tilbage på Enggården 

17.30, men man er selvfølgelig velkommen til at hente i Juniorklubben. Adressen er Åboulevarden 

62. 

Der vi løbende i denne måned være bordtennisturnering – alle mod alle og tirsdag d. 29. til 

børnemødet vil vinderen fejres, så meld jer til hos Bettina. 

Denne gang er der vedhæftet Anholt lejrseddel i u 28 og kolonifolder gældende for Juniorklubben  

Hilsen 

Klaus, Bettina og Bente 

 



Tirsdag  Den 1. Hungerleg på Hoppepuden 

Onsdag Den 2. Der sparkes dæk 

Torsdag Den 3. Vi ser på vejret 

Fredag Den 4. Snak og æd i Ørum Juniorklub—vi kører 14.15 og er tilbage 

16.45. 

     

Mandag Den 7. Rundbold 

Tirsdag Den 8. Sjippekonkurrence 

Onsdag Den 9. Prøv en andens ynglings mad 

Torsdag Den 10. Lukket Kristi Himmelfart 

Fredag Den 11. Lukket 

     

Mandag Den 14. Besøg af 3. klasse fra Norddjurs Friskole 

Tirsdag Den 15. Haletudsetur 

Onsdag Den 16. Hal 22  - se nyhedsbrev 

Torsdag Den 17. Båldag 

Fredag Den 18. Gamerdag 

   

Mandag Den 21. Lukket 2. Pinsedag 

Tirsdag Den 22. Fisketur 

Onsdag  Den 23. OL—dag på Åboulevarden—se nyhedsbrev 

Torsdag Den 24. Brætspilsdag 

Fredag Den 25 Pandekagedag med Henning 

   

Mandag  Den 28. Kreadag 

Tirsdag Den 29. Børnemøde og fejring af bordtennismesteren 

Onsdag Den 30. Tegn og gæt 

Torsdag Den 31. Besøg i Grenaa Juniorklub 
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