
Kære børn og forældre  
 
Vi er så heldige at nu skal Mathias være ved os 3 dage om ugen. Det kommer til at være ons-
dag, torsdag og fredag.  
 
Fra den 5. november til 9. november holder vi en medie uge, med fokus på sociale medier. 
Hvorfor skal vi bruge en hel uge på sociale medier? Det skal vi fordi vores børn og unge bruger 
mere og mere tid på de sociale medier. De har brug for at der er voksne der snakker med dem 
omkring hvad de laver på de sociale medier og hvad der er rigtig og forkert. Der vil være for-
skellige ting de kan lave hver dag på de forskellige medier. Vi vil komme til at arbejde med You-
Tube, Snapchat og musical.ly. Vi slutter det hele af sammen med de andre juniorklubber, med 
en Mini Guldtube fredag hvor vi skal se alle de ting ungerne har arbejdet med i løbet af ugen. 
Det er selvfølgeligt helt frivilligt at være med. Det er ikke nødvendigt at have de forskellige pro-
grammer på børnenes telefoner og der er ikke noget af det vi laver der bliver lagt ud til offent-
ligt skue.  
 
Fredag den 2., fredag den 16. og fredag den 23. er vi tilbage fra Enggården kl. 17. 
 
Tirsdag den 20. skal vi i svømmehallen i Grenaa. Det koster 20,-kr. Vi er tilbage i Ørum kl. 17.45. 
Husk tilmelding. 
 
 
 
 

  

Med venlig hilsen 

Mathias og Anne  

Tlf.: 51 70 88 03 

Mail: orumjuniorklub@ungnorddjurs.dk  



Torsdag Den 1 Stormester 

Fredag Den 2 Varulv på Enggården - Husk tilmelding 

   

Mandag Den 5 YouTube  

Tirsdag Den 6 YouTube 

Onsdag Den 7 Snapchat 

Torsdag Den 8 TikTok (musical.ly) (3. klasses dag) 

Fredag Den 9 Mini Guldtube på Enggården - Husk tilmelding 

      

Mandag Den 12 Vi holder fødselsdag 

Tirsdag Den 13 Fortryllende kreativ værksted 

Onsdag Den 14 Idé værksted - Hvad skal vi lave af julegaver? 

Torsdag Den 15 Find påskeharens fætter 

Fredag Den 16 Stereo skiskydning på Enggården, husk tilmelding 

      

Mandag Den 19 Gamerdag  

Tirsdag Den 20 Svømmehallen - Husk tilmelding 

Onsdag Den 21 Just Dance  

Torsdag Den 22 Hvidkåls bowling 

Fredag Den 23 Bolcher på Enggården - Husk tilmelding  

   

Mandag Den 26 Julepynt 

Tirsdag Den 27 Julepynt 

Onsdag Den 28 Julepynt 

Torsdag Den 29 Ørum har ingen talent (3.klasses dag) 

Fredag Den 30 Julebag i Ungdomsklubben - husk tilmelding  



Julebag i Ungdomsklubben, den 30. november. Sidste tilmelding 29. november. De skal hentes i Ung-

domsklubben, vi lukker kl. 17. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

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

Bolcher på Enggården den 23. november. Vi er tilbage kl. 17. Sidste tilmelding den 22. november. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

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

Svømmehallen den. 20. november. Vi er tilbage kl. 17.45. Sidste tilmelding den 19.november. Pris 20,- 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

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

Stereo skiskydning på Enggården den 16. november. Vi er tilbage kl. 17. Sidste tilmelding den 15. no-

vember. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

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

Mini Guldtube den 9. november. Sidste tilmelding den 7. november. Vi er tilbage i Ørum 20.30. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

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

Varulv på Enggården den 2. november. Sidste tilmelding den 1. november. Vi er tilbage i Ørum 17. 

Barnets navn:_____________________________________________________________ 

Forældre kontakt:_________________________________________________________ 

 

 

 


