
Kære børn og forældre 
Vi er kommet godt i gang efter ferien, med en del nye børn, som vi har indtrykket af hygger sig, når 

de er her og de vil gerne deltage i aktiviteterne. 

Fra uge 37 og frem til Jul, kommer Anders tilbage i praktik 3 dage om ugen og det glæder vi os til. 

Anders går på børn, unge og ældre linjen på Grenaa Produktionsskole. 

I september er der 4 ture ud af huset, som vi gerne vil have tilmelding på. 

Tirsdag d. 11/9 er der terningetur med vores bus. Der er 8 pladser og hvor turen går hen vides jo 

ikke. Vi starter fra Enggården 14.30 og er tilbage kl. 16.00. Husk tilmelding. Der vil være en voksen 

tilbage i huset. 

Tirsdag d. 18/9 er der fisketur. Vi ser om fiskene vil fanges denne gang. Vi kører 14.30 og er tilbage 

16.15. Husk tilmelding. Der vil være voksne tilbage i huset. 

Torsdag d. 20/9 er der tur til Svømmehallen. Den første bus kører der over kl. 14.30 og så kører vi 

derover løbende indtil de sidste tilmeldte er kommet. Vi er tilbage på Enggården kl. 18.00. Pris 20 

kr. Husk tilmelding. Der vil være en voksen tilbage i huset. 

Fredag d. 28/9 holder vi åbent i Hal 22. Dette betyder, at vi løbende kører børn derned og efter kl. 

15.00, vil der være lukket på Enggården. Vi er tilbage på Enggården igen kl. 18.00, men i er 

selvfølgelig også velkommen til at blive hentet dernede inden. For dem som ikke ved hvad Hal 22 

er, er det en skaterhal der ligger ved havnen (Rolshøjvej 7), hvor det er muligt at køre på løbehjul, 

skateboard, bmx osv. Der er udstyr, man kan låne dernede også hjelme.  

Sæt kryds i kalenderen d. 14/9—her vil der være overnatning på Enggården.      

Seddel kommer i løbet af ugen. 

Desværre er Juniorklubberne stadig i spil i budget 2019. Hvis budgettet i sin nuværende form 

bliver vedtaget, lukker Juniorklubberne i Norddjurs Kommune. Derfor kan vi kun opfordre jer til at 

indsende høringssvar på nedenstående link. Vi ved jo, at der også fremadrettet, vil være børn, der 

har brug for et klubtilbud. 

https://www.norddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/budget/budget-2019/indsend-

hoeringssvar-til-budget-2019-2022  

 

Hilsen 

Klaus og Bente 

https://www.norddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/budget/budget-2019/indsend-hoeringssvar-til-budget-2019-2022
https://www.norddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/budget/budget-2019/indsend-hoeringssvar-til-budget-2019-2022


Aktivitetsseddel for september på Enggården 

 
   

Mandag Den 3. Vi laver pandekager på bål 

Tirsdag Den 4. Alt kan ske 

Onsdag Den 5. Kreadag 

Torsdag Den 6. Vi skyder med bue og pil 

Fredag Den 7. Pizzadag 

   

Mandag Den 10. Rundbold 

Tirsdag Den 11. Terningetur i bussen – 8 pladser – Husk tilmelding 

Onsdag Den 12. Tag en ven eller to med dag 

Torsdag Den 13. Hvad mon Anders finder på 

Fredag Den 14. Ørum kommer på besøg 

   

Mandag Den 17. Tegn og gæt 

Tirsdag Den 18. Fisketur – vi ser om vi denne gang kan fange noget 

Onsdag Den 19. Kålbowling 

Torsdag Den 20. Svømmehallen – 14.45-18.00 - Pris 20 kr. Husk tilmelding 

Fredag Den 21. Kagedag 

   

Mandag Den 24. Vi holder børnemøde 

Tirsdag Den 25. Vi tager i Juniorklubben og spiller airhockey 

Onsdag Den 26. Brætspilsdag 

Torsdag Den 27. Vi laver müslibar til Hal 22 turen 

Fredag Den 28. Vi tager i Hal 22 – Husk tilmelding 

   

 



 

Tilmelding til Hal 22 - Fredag d. 28. september kl. 14-18 

Sidste tilmelding torsdag  d. 27. september. 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift::______________________________________ 

 

Tilmelding til Svømmehallen — torsdag d. 20. september. Kl. 15.15—18.00. Pris: 20 kr. 

Sidste tilmelding onsdag d. 19. september.  

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift::______________________________________ 

 

Tilmelding til Fisketur— tirsdag d. 18. september.  

Sidste tilmelding mandag d. 17. september. HUSK der er kun 8 pladser 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift::______________________________________ 

 

Tilmelding til Terningetur i bussen — tirsdag d. 11. september.  

Sidste tilmelding mandag d. 10. september. HUSK der er kun 8 pladser 

Navn:___________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:___________________________________________ 

Forældreunderskrift::______________________________________ 

 

Der kan også tilmeldes på mail enggaarden@ungnorddjurs.dk og mobil nr. 21 13 63 62 
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