
Kære børn og forældre  
Velkommen til alle de nye børn i Juniorklubben. Vi er rigtig glade for at der er startet så mange 

nye unger. Vi glæder os til et godt samarbejde fremover. Vi er kommet rigtig godt fra start i 

Ørum Aktiv Center. Vi har den store hal hver torsdag fra kl. 14 til 16.30. Så der vil aktiviteterne 

primært foregå der inde. Vi tilbyder også musik hver onsdag. Det kommer til at foregå nede i 

Ungdomsklubben, overbrovej 50A. Vi sørger for at de kommer frem og tilbage mellem Junior-

klubben og Ungdomsklubben. Det er Daniel der vil stå for musikken, da han bare er super god 

til det.  

Tirsdag den. 6. marts tager vi i svømmehallen i Grenaa. Vi kørere kl. 15 og er tilbage i Ørum kl. 

17.45. Det kommer til at koste 20 kr. som skal betales i klubben. Tilmelding er nødvendigt. 

Fredag den. 9. marts tager vi ind og besøger Enggården. Vi kører efter skole og er tilbage igen 

kl. 17. 

Fredag den 16. marts har vi snak og æd på overbrovej 50A. Der skal ungerne hentes der nede. 

Vi slutter kl. 17.  

Vi er godt i gang med planlægningen af TRACK 8. TRACK 8 løber af stablen lørdag d. 24. marts 

fra 14-21.30. For dem, der ikke har hørt om Track, er det en mini festival for unge, som har væ-

ret de sidste 8 år, heraf navnet Track 8. Der vil være forskellige musikindslag og aktiviteter på 

Åboulevarden 62 fra 14-17.00. Herefter går alle juniorklubbørn over på skolen, hvor der serve-

res pasta salat og vi holder et brag af en fest.   

I år er det blevet bestemt, at man må tage 2 venner med. Pris pr. billet er 50,00 kr. 

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, men så vil vi gerne vide det. Dog seneste kl. 17. 

Vi har også åbent i påsken, se tilmelding og info omkring det længere omme. 

 

 



Mandag Den 5 Fortryllende kreativt værksted 

Tirsdag Den 6 Svømmehal 20 kr. 

Onsdag Den 7 Musik med Daniel 

Torsdag Den 8 Salen, Hockey  

Fredag Den 9 Tur til Enggården 

      

Mandag Den 12 Fortryllende kreativt værksted 

Tirsdag Den 13 Æbledag 

Onsdag Den 14 Musik med Daniel 

Torsdag Den 15 Salen 

Fredag Den 16 Snak og æd på Overbrovej 50A 

      

Mandag Den 19 Spildag  

Tirsdag Den 20 Ansigtsmaling  

Onsdag Den 21 Musik med Daniel 

Torsdag Den 22 Salen 

Fredag Den 23 Filmdag 

Lørdag Den 24 Track 8  -  Husk at købe billet 

   

Mandag Den 26  Påskeferie - kun for tilmeldte 

Tirsdag Den 27  Påskeferie - kun for tilmeldte 

Onsdag Den 28  Påskeferie - kun for tilmeldte 

Torsdag Den 29  Lukket pga. påske 

Fredag Den 30  Lukket pga. påske 



Tilmelding til Track 8 -  Pris: 50 kr. -  Sidste tilmelding den 22.marts! 

Barnets navn ________________________ CPR. Nr. ________________________ 

 

Navn på ven _________________________CPR. Nr. ________________________  

 

Navn på ven _________________________CPR. Nr. ________________________ 

Forældreunderskrift ___________________________________________________ 

Kontakt tlf.nr. _______________________________________________________ 

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

Svømmehallen 6. marts. Sidste tilmelding 5. marts. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

——————————————————————————————————————————-- 

Enggården 9. marts. Sidste tilmelding 8. marts. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

——————————————————————————————————————————-- 

Snak og æd 16. marts. Sidste tilmelding 15. marts. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

Forældre underskrift:_______________________________________________________ 

 



Påskeferie 2018 

Ørum holder i år åbent sammen med Enggården og får besøg af Ørsted i hvert fald onsdag. 

Åbningstiden er 9-16. I skal være her senest kl. 09.15 alle dage. Der er kørsels til og fra Ørum hver dag. Vi er 

tilbage kl. 16.00. 

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 orumjuniorklub@ungnorddjurs.dk – husk også her navn og tlf. nr.  


