
Kære børn og forældre 

Maj måned byder bl.a. på Randers Storcentertur, hvor der er tilmelding og først til mølle-princip, da 

vi kun har 8 pladser i vores bus. Klubben er åben for de, der bliver hjemme. 

Derudover er der også Børne-OL d. 23.maj, hvor der også er tilmelding og først til mølleprincip. 

Børne-OL er et fælles arrangement på tværs af de 5 juniorklubber i UngNorddjurs, hvor der dystes i 

hold i forskellige discipliner og hvor vinderholdet går hjem med en pokal. Klubben lukker ned 14:15. 

Fredag d. 4. maj har Asbjørns far inviteret os til at spille bordtennis på Potetevej  3 i Auning. Det er 

vi rigtig glade for. Vi går fra klubben kl. 14:15 og børnene skal enten hentes eller selv gå hjem fra Po-

tetevej.  

Skulle der i øvrigt være andre forældre, der kan byde ind med en aktivitet, så er I mere end velkom-

ne til at kontakte os :-)  

Onsdag d. 16. maj er der Re-opening  af skaterhallen i Grenå (hal 22). Der er afgang fra klubben 

14:15 og vi er tilbage igen kl. 17.  

Fredag d. 31. maj er desværre  dagen, hvor Sabina har sidste arbejdsdag i klubben. Vi satser på at 

hygge særlig meget den dag, og så melder vi snarest ud, hvem der kommer fremadrettet i stedet for.  

Obs! Vær opmærksom på, at klubben er lukket 10. og 11. Maj pga. Kristi Himmelfarts dag og mandag 

d. 21. Maj pga. Pinsedag. 

Årets koloni til Anholt er i øvrigt i uge 28 fra mandag middag til fredag middag, så sæt kryds i ka-

lenderen, hvis jeres barn  vil med. Børnene har fået tilmeldingsseddel med hjem. 

Klubhilsner fra Sabina og Rikke 



Uge 18   

Tirsdag Den 1. Bordfodboldsturnering 

Onsdag Den 2 Alt kan ske 

Torsdag Den 2. Den klamme olympiade 

Fredag Den 4. Bordtennis m. Asbjørns far på Potetevej 3 

Uge 19    

Mandag Den .7 Brætspil og thehygge 

Tirsdag Den 8. Randers Storcentertur 14-17 (Husk tilmelding) 

Onsdag Den 9. Slimdag 

Torsdag Den 10. Kristi Himmelfartsdag—Klubben er lukket. 

Fredag Den 11. Klubben er lukket 

Uge 20    (Rikke er på uddannelse) 

Mandag Den 14. Udendørs fodbold 

Tirsdag Den 15. Kreakamp 

Onsdag Den 16. Hal 22 i Grenå Afgang kl. 14:15 

Torsdag Den 17. Spil løs! 

Fredag Den  18. Rundt om slikbordet 

Uge 21   

Mandag Den 21. 2. pinsedag—klubben er lukket  

Tirsdag Den 22. Børne-møde 

Onsdag Den 23. Børne-OL— husk tilmelding Klubben lukker 14:15 

Torsdag Den 24. Ørsted klubben kommer på besøg 

Fredag Den 25. Ørsted klubben kommer på besøg 

Uge 22   

Mandag Den 28. Kreativ hygge 

Tirsdag Den 29. Svømmehal 

Onsdag Den 30. Alt kan ske 

Torsdag  Den 31. Sabines sidste dag—Bean Buzzles 



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 

fodbold 
cykelture 

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  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 teltet er til    
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