
Kære børn og forældre 
Daniel er tage på turne i Tyskland med sit band. Han kommer igen den 14. maj. Imens har vi 

Susie som vikar. Hun er rigtig dygtig i det kreative værksted.  

Den 16. maj er der  Reopening af Hal 22 i Grenaa. Vi kører senest kl. 15 og er tilbage kl. 17.30. 

Hal 22 er den skaterhal i Grenaa.   

Den 23. maj afholder vi vores årlige Børne OL, hvor alle juniorklubber og SFOèr i Norddjurs er 

inviteret. Der vil være 4 discipliner som børnene klubvis dyster i, så det er spændende at se 

hvem der løber med sejren i år. Vi kører senest kl. 15 og er tilbage i Ørum kl. 18.00. 

Vi har åbent i sommerferien i ugerne 27, 28 og 32. 

Uge 27 har vi fællesåbent med en eller flere af de andre juniorklubber. Der kommer mere info 

om hvad vi skal lave senere. Åbningstiderne hedder 9 til 16. 

Uge 28 tager vi til Anholt. Vi tager afsted fra Grenaa mandag og kommer hjem igen fredag. Det 

bliver muligt at betale over nettet senere. Hvis der er nogen der ikke har mulighed for at betale 

det hele på en gang, kan man sagtens betal af flere omgange. Tilmeldingen finder I længere 

nede i nyhedsbrevet. 

Uge 32 er der sommerferie aktiviteter. Der kommer til at være musik, friluftsliv, cykeltur rundt i 

Syddjurs og så vil der være åbent i en klub i Auning og i Grenaa. Tilmeldingen er på vej.  

Med venlig hilsen 

Daniel, Susie og Anne 



Mandag Den 7 Fortryllende Kreativ værksted 

Tirsdag Den 8 Fortryllende Kreativ værksted 

Onsdag Den 9 Fortryllende Kreativ værksted 

Torsdag Den 10 Lukket 

Fredag Den 11 Lukket 

Mandag Den 14 Pandekage på trangia dag 

Tirsdag Den 15 Musik med Daniel 

Onsdag Den 16 Reopening af Hal 22 i Grenaa. Vi kører senest kl. 15 og er  

tilbage kl 17.30.  

Torsdag Den 17 Hallen 

Fredag Den 18 Fødselsdagsfest 

Mandag Den 21 Lukket 

Tirsdag Den 22 Æbledag 

Onsdag Den 23 Børne OL. Vi kører senest kl. 15 og er tilbage kl. 18.00. 

Torsdag Den 24 Hallen 

Fredag Den 25 Snak og æd på overbrovej 

Mandag Den 28 Fortryllende Kreativ værksted 

Tirsdag Den 29 Just Dance 

Onsdag Den 30 Musik med Daniel 

Torsdag Den 31 Hallen 

Fredag Den 1/6 Varulv på Enggården. Vi kører kl. 13 og er tilbage kl. 17. 



Varulv på Enggården, den 1. juni. Sidste tilmelding 31. maj. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

—————————————————————————————————————————— 

Snak og æd på overbrovej, den 25.maj. Sidste tilmelding 24. maj. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

—————————————————————————————————————————— 

Børne OL den. 23. maj. Vi kører senest kl. 15 og er tilbage kl. 18.00. Sidste tilmel-

ding den 21. maj. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

—————————————————————————————————————————— 

Reopening af Hal 22 den 16. maj Vi kører senest kl. 15 og er tilbage kl. 17.30. Sid-

ste tilmelding den 15. maj. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

—————————————————————————————————————————— 



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    

 

  

      

 

 

 

 

  

 




