
 

 

 

Kære børn og forældre 

Vi byder velkommen til Jer, efteråret og et nyt program for Juniorklubben. 

I september måned har vi en masse sjov på programmet, vi starter op 

med et børnemøde mandag d. 3. hvor det er muligt for alle børn at 

komme med ideer og ønsker til aktiviteter i Juniorklubben.  

Som noget nyt tilbyder Jens, Cykelværksted hver 2. tirsdag. Her kan man 

sammen med Jens reparerer på sin cykel. Om onsdagen vil der som altid 

være cykeltur med Jens. Pssst..der er stadig chance for at vinde pokalen 

med hjem  

Torsdag d. 20 tager vi i Grenå svømmehal med Enggården og Ørum 

Juniorklub. Vi tager samlet til svømmehallen kl. 15.30 og er tilbage ved 

Juniorklubben kl. 18.00. Det koster 20 kr. at deltage. (Se tilmelding)  

Igen i år holder vi Åbenaften den sidste torsdag i hver måned. Her sørger 

vi for aftensmad og en masse hygge, sjov og ballade helt indtil kl. 20.00 

hvor vi lukker. Husk at få dig tilmeldt!!   

Fredag d. 28/9 holder vi åbent i Hal 22. Det betyder at vi lukker Junior 

Klubben denne dag. Det er muligt at kører derned med Juniorklubben 

eller selv møde op dernede. Vi lukker kl. 18.00 i Hal 22 hvor I skal hentes 

eller selv cykle hjem. 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. (Se tilmelding) 

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 

Venlig hilsen Henning, Jens, Sine og Elena 

  

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


 

 

 

Tilmelding til Svømmehallen — torsdag d. 20. september. Kl. 15.30—18.00. Pris: 

20 kr.  

Sidste tilmelding onsdag d. 19. september.  

Navn:__________________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:__________________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________________ 

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

Tilmelding til Åben Aften - Torsdag d. 27. september  

Sidste tilmelding onsdag d. 26. september.  

Navn:_________________________________________________________ 

Kontakt tlf.nr.:__________________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________________ 

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

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

Sidste tilmelding torsdag d. 27. september.  

Navn:_________________________________________________________ 

Kontakt tlf.nr.:__________________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivitetsplan for september 

 

Mandag  Den 3 Børnemøde 

Tirsdag  Den 4 Cykelværksted med Jens 

Onsdag Den 5 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 6 Rundbold 

Fredag  Den 7 Pynt din egen muffen :p 

   

Mandag  Den 10 Fodboldkamp 

Tirsdag  Den 11 Håndbold i gymnastiksalen 

Onsdag  Den 12 Cykeltur med Jens  

Torsdag  Den 13 Vi besøger Enggården 

Fredag  Den 14 Filmhygge i videografen 

   

Mandag Den 17 Dødbold i salen 

Tirsdag  Den 18 Cykelværksted med Jens 

Onsdag  Den 19 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 20 Tegn og gæt + Svømmehallen – Husk tilmelding 

Fredag  Den 21 Metaldetektor  

   

Mandag  Den 24 Kreahygge 

Tirsdag Den 25 Suppedag 

Onsdag  Den 26 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 27 Åben aften – Husk tilmelding  

Fredag   Den 28 Kahooooot!!!! 

 


