
 

 

Kære børn og forældre 
Så har vi taget hul på et nyt år, batterierne er ladt op igen på både voksne og børn, så der er fuld damp på 

Enggården. 

Men sneen er udeblevet indtil nu…. For nogen måske meget belejligt, men her på Enggården venter vi 

utålmodigt på at det kommer, bare for en lille stund. Der er ikke noget som at være udenfor i masser af sne 

med snemandsbygning, sneboldkamp og bål til at varme sig ved og ikke at forglemme vildmarksbadet…. så 

kom bare med det. 

Her er lidt info om programmet for Januar. 

I Januar er der i Krea mulighed for at lære at Megastrikke, Vi laver det til store lækre hyggepuder. Det er 

ene aktivitet, der vil være sideløbende med de planlagte aktiviteter, så bare hiv fat i Bettina og sig at du 

gerne vil lære at Megastrikke. 

Fredag den 18/1 tager vi i hal 22 og hygger. Fra kl. 14.00 til 17.15 

Tirsdag den 22/1. skal vi i Svømmehallen. Vi kører kl. 15.15 og er tilbage på Enggården kl. 17.30. Pris: 20 kr.  

Onsdag den 30/1. holder vi aftenåbent. Fra 17.00—20.00. Vi laver mad og spiser sammen. For dem der har 

lyst, er der løb og  dem som ikke har lyst til det, hygger i klubben. 

Fredag den 1. februar skal vi på skøjtebanen i Randers. Vi kører kl. 14.15 og er tilbage på Enggården kl. 20. 

Det koster 30 kr. Vi sørger for aftensmad. Husk godt med varmt tøj 

Mange hilsner fra Mathias, Bente og Bettina 

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

Tilmelding til Svømning d.22/1 Vi kører 15.15 og er tilbage på Enggården 17.30.Pris 20 kr. 

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

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

Tilmelding til aftenåbning 30/1 fra kl 17.00 til 20.00.  

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________ 

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

Tilmelding til skøjtebanen i Randers. Vi kører kl. 14.15 og er tilbage på Enggården kl. 20. Det koster 30 kr. Vi sørger for aftensmad.  

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

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

  

  



 

 

  

  

Enggården 

Aktivitetsplan for januar 

 
 

Mandag Den 7. Bålgryde 

Tirsdag Den 8. Terningetur 

Onsdag Den 9. Kreadag 

Torsdag Den 10. Pokemontur i området 

Fredag Den 11. Nytårstaffel 

      

Mandag Den 14. Brætspilsdag 

Tirsdag Den 15. Snobrød 

Onsdag Den 16. Alt kan ske 

Torsdag Den 17. Kreadag 

Fredag Den 18. Vi tager i hal 22  fra 14.00 til 17.15 

      

Mandag Den 21. Børnemøde 

Tirsdag Den 22. Svømmehal. Vi kører 15.15 og er tilbage 17.30. Pris: 25 kr.  

Onsdag  Den 23. Vi vender kiks 

Torsdag Den 24. Selja bager kage 

Fredag Den 25. Gamerdag 

      

Mandag  Den 28. Mathias tryller i køkkenet 

Tirsdag Den 29. Drengeleg 

Onsdag Den 30. Aftenåbent  17-20—mere info i Nyhedsbrevet 

Torsdag Den 31. Det ser vi på 

Fredag Den 1. feb. 
Tur til skøjtebanen i Randers. Vi kører 14.30 og er tilbage kl. 

20.00. Pris 30 kr.  - mere info i Nyhedsbrevet 

 

 

 


