
Kære børn og forældre 
 

Så er endnu en måned gået og den er gået hurtigt. Der har været god opbakning omkring turene ud 

af huset også dem i efterårsferien, så det er jo dejligt. 

Som flere af jer måske allerede ved, vil der stadig være Juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune. 

Hvordan det endelige Juniortilbud kommer til at se ud, bliver bestemt d. 11. december, men som 

udgangspunkt bliver der stadig 2 klubber i Grenaa. Ændringerne sker først til august ’19, dog vil der 

ske lidt omrokeringer i forhold til personalesammensætningen allerede nu. Det betyder at frem til 

august ’19 vil Bente og Bettina være på Enggården sammen med Mathias, der vil være her 2 dage 

om ugen. Klaus kommer til at være i Auning sammen med Rikke, så han er ikke længere væk, end 

vi kan finde ham. Klaus har dog først sidste dag på Enggården d. 2. november, så vi holder rejsegil-

de for ham d. 1/11. 

Uge 45 holder vi medie uge. Vi vil bruge ugen på at snakke med børnene om hvordan man agerer på 

de socialemedier, da vi jo ved at de bruger mere og mere tid der. Der vil blive leget med youtube 

challenges, TikTok film og snapchatbilleder. Det hele slutter af med en fælles aften for alle junior-

klubberne med spisning og kåring af de bedste videoer/film. 

Torsdag og fredag i uge 46, vil der være mulighed for at komme med over på Åboulevarden og lave 

forskellige kørestolsaktiviteter. 

Ellers er aktivitet sedlen lavet ud fra ønsker til seneste børnemøde. 

Hilsen 

Anders, Klaus, Bente 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til Mini Guldtuben fredag d. 9/11 kl. 17-20 

Navn:_______________________________________________ 

Tlf.nr.:_______________________________________________ 

Underskrift:___________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til Svømmehal tirsdag d. 20/11 kl. 15.15 til 17.30. Pris 20 kr. 

Navn:_______________________________________________ 

Tlf.nr.:_______________________________________________ 

Underskrift:___________________________________________ 

 

Der kan også tilmeldes på enggaarden@ungnorddjurs.dk eller sms 21136362 

mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk


Torsdag  Den 1. Vi holder rejsegilde med hottere og rød sodavand 

Fredag  Den 2. Ørum Juniorklub kommer og spiller Varulv 

     

Mandag Den 5. Medieuge 

Tirsdag Den 6. Medieuge 

Onsdag Den 7. Medieuge 

Torsdag Den 8. Medieuge 

Fredag Den 9. Mini Guldtuben fra 17-20, som afslutning på vores medieuge 

     

Mandag Den 12. Forhindringsbane 

Tirsdag Den 13. Drengene bestemmer dag 

Onsdag Den 14. Vi er ude dag 

Torsdag Den 15. Alt kan ske 

Fredag Den 16. Stereoskiskydning 

   

Mandag Den 19. Børnemøde  

Tirsdag Den 20. Tur i svømmehallen kl. 15.15-17.30 Pris: 20 kr. 

Onsdag  Den 21. Bålmad 

Torsdag Den 22. Vi laver bolsjer  

Fredag Den 23 Vi laver bolsjer 

   

Mandag  Den 26. Vi starter op med Julegaveværksted 

Tirsdag Den 27. Vi klatre med Hanne i Idrætscenteret 

Onsdag Den 28. Julegaveværksted 

Torsdag Den 29. Anders’ gamerdag 

Fredag Den 30. Vi henter juletræ og spiser æbleskiver 


