
 

 

Enggårdens Nyhedsbrev for november 

Poolturneringen er veloverstået, med Valdemar som vinder, skarpt forfulgt af Carl Oskar. Nu ser alle frem 

til det bliver marts, hvor vi afholder den næste turnering. 

Vores nye tiltag Juniorcup på Åboulevarden gik fint. De børn som deltog, havde en god dag. Vi håber, at der 

til næste år vil være endnu større opbakning, så vi kan videreudvikle konceptet. Der var præmier til alle 

vindende hold. 

Vi havde en busfuld med til Halloween på Gl. Estrup. Alle havde en uhyggelig aften.  

Vi er så småt startet op på det nye chillout rum. Så der males løbende videre i november. Og d. 13. er helt 

sikkert maledag.  

Torsdag d. 14/11 er den længe ønskede PvP (Pokemon go) turnering på. Vi får hjælp fra en lokal kendt 

Pokemon Go spiller. Beskrivelse står på aktivitetssedlen. Forældre og søskende der også spiller Pokemon er 

velkomne til at deltage.  

Onsdag d. 20/11 er der tur til Randers Svømmehal. Bettina og Mathias tager af sted og Bente er på 

Enggården til kl. 16.30. Bemærk at de denne gang, selv skal have madpakke og drikkedunk med. Vi sørger 

for lidt eftermiddagssnack. De må gerne medbringe lidt lommepenge. Der er 16 pladser. 

Fredag d. 22/11 tur til Hal 22. Sidste bus kører derned 14.30. Vi er tilbage på Enggården kl. 18.15, hvis I ikke 

bliver hentet dernede. 

Mandag d. 25/11 er der Ravlygtetur, se aktivitetsseddel for mere info 

Fredag d. 29/11 starter hyggen. Vi serverer varm kakao og æbleskiver fra kl. 14.30, forældre og søskende er 

meget velkomne til at komme forbi denne dag. 

Som nogle af børnene sikkert har snakket om derhjemme efter sidste børnemøde, har vi planer om at lave 

en tur til København i slutningen af februar. Planen er, at vi kører fredag aften og overnatter i en klub på 

Frederiksberg. Lørdag bruger vi på Nationalmuseet og Fisketorvet (Shoppingcenter). Vi kommer hjem igen 

søndag sidst på eftermiddagen. Vi går rundt til det hele, da turen er et ønske fra de mange Pokemon Go 

spillere. Så snart dato og pris er fastlagt, kommer der en særskilt tilmelding. 

Til sidst en lille opfordring til jer forældre ;-) Det kan mange gange være nemmere at få fat i jeres børn, hvis 

I ringer til Enggårdens tlf., da deres ofte er på lydløs i rum/taske.  21 13  63 62 

Husk at hvis I vil se, hvad der sker i Juniorklubberne kan I følge med på FB: 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/ 

 

 Hilsen 

Mathias, Bettina og Bente 

 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/


 

 

 

Tilmeldinger til aktiviteter 

Tilmelding til Ravlygtetur mandag d. 25. november:  

Sidste tilmelding fredag d. 22. november. 

Navn:_______________________________ 

Kontakt tlf.nr.:_________________________ 

Forældreunderskrift:_______________________________ 

 

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

 

Tilmelding til Randers Svømmehal onsdag d. 20. november:  

Sidste tilmelding tirsdag d. 19. november. Pris 50 kr. 

Navn:_______________________________ 

Kontakt tlf.nr.:_________________________ 

Forældreunderskrift:_______________________________ 

 

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

 

Tilmelding til Pokemon Go - aftens mad og PvP torsdag d. 14. november:  

Sidste tilmelding tirsdag d. 12. november. 

Navn:_______________________________ 

Min mor/far vil gerne være med _____ 

Min bror/ søster/ bedste kammerat vil gerne være med_____ 

Kontakt tlf.nr.:_________________________ 

Forældreunderskrift:_______________________________ 

 

Husk tilmelding kan også ske på mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk og på sms 21 13 63 62 

 

mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk


 

 

November på Enggården 
 

 

 

      

Mandag  Den 4. Mandagshygge med popcorn 

Tirsdag  Den 5. Kreadag 

Onsdag Den 6. Alt kan ske 

Torsdag Den 7. Mad med Mathias 

Fredag Den 8. Rundt om slikbordet 

      

Mandag Den 11. Vi spiller bob 

Tirsdag Den 12. Pommes frites dag ved bålet 

Onsdag Den 13. Der males i det nye hyggerum 

Torsdag Den 14. Pokemon Go dag Fra ca.14.15 til 17.00 går vi rundt i byen, for at 

samle bolde til Community Day lørdag. Vi ser også om der ikke 

skulle dukke et enkelt 5’er raid op. Efterfølgende går vi tilbage til 

Enggården og har fællesspisning, hvorefter vi spiller PvP 

turnering. SasoriJk kommer og hjælper til med dette. Det hele 

slutter 19.30. Tilmelding til spisning og PvP turneringen senest 

tirsdag d. 12,  

så vi kan se om vi overhovedet er nok til at gennemføre denne. 

Fredag Den 15. Mikrocupcake 

      

Mandag Den 18. Kålbowling 

Tirsdag Den 19. Pigernes maddag 

Onsdag Den 20. Tur til Randers Svømmehal. Vi kører senest kl. 15.00 og er 

hjemme igen kl. 20.00. Vi sørger for lidt snack, men I skal selv 

medbringe madpakke og drikkedunk. Pris 50 kr. Sidste tilmelding 

tirsdag d. 18. 

Torsdag Den 21. Kagebagedag med Mathias og Børnemøde 

Fredag Den 22. Vi er i Hal 22 fra 14-18. Enggården er lukket fra 14.30. Vi er 

tilbage på Enggården kl. 18.15, hvis I ikke bliver hentet dernede. 

      

Mandag Den 25. Ravlygtetur. Kl. 16.30-19.30. Vi spiser lidt let aftensmad og Kl. 

17.00 kører vi på tur til Gjerrild Nordstrand. Vi er hjemme igen 

19.30. Har man selv ravlygte, må man gerne tage den med, men 

vi har også nogle, man kan låne. Sidste tilmelding fredag d. 22. 

Tirsdag Den 26. Vi laver hemmeligheder 

Onsdag  Den 27. Vi laver hemmeligheder 

Torsdag Den 28. Vi henter Juletræ 

Fredag Den 29. Vi pynter op og der serveres varm kakao og æbleskiver fra kl. 

14.30. Forældre og søskende er velkomne til at kigge forbi 

løbende. Vi lukker først kl. 17.00 denne dag.  

 


