
Kære børn og forældre 
 

Så har vi været i gang i en måned med nye medarbejdere og må sige at I har nogle søde/ seje unger. De 

har taget så godt i mod Klaus og Bettina.  

I marts kommer der til at ske flere ting.  

D. 2. marts er der Faxe Kondi Cup. Dem som er tilmeldt kører derud senest kl. 15.45 og er tilbage ca. 

21.15 Husk sportstøj og indendørssko. Enggården er åben til kl. 17.00 for dem som ikke skal deltage. 

D. 6. marts er der svømmehalstur. Tilmelding på  21 13 63 62 eller enggaarden@ungnorddjurs.dk  

D. 24. marts er der Track 8 på Åboulevarden fra 14.00-21.30. Pris 50 kr.  

For dem, der ikke har hørt om Track, er det en mini festival for unge, som har været de sidste 8 år, heraf 

navnet Track 8. Der vil være forskellige musikindslag og aktiviteter på Åboulevarden 62 fra 14.00-17.00. 

Herefter går alle juniorklubbørn over på skolen, hvor der serveres pastasalat og vi holder et brag af en 

fest, med super sej DJ og liveband.   

Det vil være muligt at købe snacks, slik og sodavand om eftermiddagen, så man må gerne have penge 

med. 

Hvis der er nogen, der synes, at det lyder som en lang dag, er man også velkommen senere end kl. 14.00, 

dog senest kl. 17.00. Kommer man senere, vil vi gerne vide det. Bemærk. Det vil ikke være muligt, at kø-

be billet efter d. 22. marts. 

Når det er offentliggjort, hvem der kommer og spiller for juniorklubberne kl. 20.00, sender vi en plakat 

og tilmelding ud til jer, her vil i se at det er muligt , at tage 2 venner med. 

Vi har åbent de 3 dage før Påske fra 9-16—se seddel—husk tilmelding. 

D. 7. april er der Rock i Rusk i Rosmus. Klaus kører derud med en busfuld. Info og tilmelding kommer   

hurtigst muligt. 

Hilsen 

Bettina, Klaus og Bente  



Torsdag Den 1. Hockey i Ørum 

Fredag Den 2. Faxe Kondi Cup i Glesborg Hallen 

     

Mandag Den 5. Kreadag 

Tirsdag Den 6. Svømmehalstur.  Vi kører 15.15 og er tilbage 17.30           

Pris 20 kr. 

Onsdag Den 7. Kortspilsdag 

Torsdag Den 8. Alt kan ske dag 

Fredag Den 9. Besøg af Ørum Juniorklub 

     

Mandag Den 12 Bordtennisturnering 

Tirsdag Den 13. Bålsuppe 

Onsdag Den 14. Airhockey på Åboulevarden 

Torsdag Den 15. Haltur til Ørum 

Fredag Den 16. Spilledag. Her må der spilles så længe man vil. Dog skiftes 

man stadig til vores computere. 

   

Mandag Den 19. Tur til ridecenter. Vi kører 14.15 og er hjemme igen 16.45 

Tirsdag Den 20. Børnemøde 

Onsdag  Den 21. Det ser vi på 

Torsdag Den 22. Forberedelser til Track 8 

Fredag Den 23. Forberedelser til Track 8 

   

Lørdag Den 24.  Track 8 på Åboulevarden kl. 14.00—21.30 Pris: 50 kr.  

   

Mandag Den 26. Åbent 9-16 for tilmeldte 

Tirsdag  Den 27. Åbent 9-16 for tilmeldte  

Onsdag Den 28. Åbent 9-16 for tilmeldte 



Påskeferie 2018 

 

Enggården holder i år åbent sammen med Ørum og får besøg af Ørsted en enkelt dag. 

Åbningstiden er 9-16. I skal dog være her senest kl. 10.00 alle dage. 

Husk sund/ nærende madpakke og drikkedunk hver dag – vi skal nok levere det knap så sunde. 

 

Programmet er følgende: 

 

Mandag d. 26. marts:  Wrestling på Enggården + bål 

Tirsdag d. 27. marts: Tur til Badeland i Randers. Egenbetaling 50 kr. 

Onsdag d. 28. marts: Der laves bolsjer i lange baner 

 

 

Tilmelding til påskeferien – afleveres senest torsdag d. 22. marts 

 

Navn:_________________________________ Kontakt tlf. nr._____________________________ 

 

  Kommer  Kommer ikke  Betalt 

Mandag:  _________  _________ 

Tirsdag:  _________  _________  _____ 

Onsdag:  _________  _________ 

 

Man kan også tilmelde på mail enggaarden@ungnorddjurs.dk – husk også her navn og tlf. nr.  

mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk
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