
 

Kære børn og forældre 
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Vi synes selv maj er fløjet af sted, måske er det alle de 

ekstra fridage, vi har haft.  Og de er fortsat ind i juni, så derfor kommer nyhedsbrevet med lidt 

forsinkelse. 

D 7/6 skal vi på Åen i Kano. Der vil være en voksen tilbage på Enggården 

D 13/6 Fællestur til Laen Mark 

D 14/6 og 19/6 er 3. klasserne fra Vestre Skole og Friskolen inviteret på besøg. 

D 20/6 vil vi gerne inviterer 5. og 6. klasses børnene på et par hyggelige timer med pizza og gode ideer. Vi 

har brug for input til, hvordan man kan bruge Enggården, når man bliver ældre. (Eks. kan være: indretning, 

aftenåbent, aktiviteter kun for dem osv.) Vi håber at rigtig mange vil komme fra 17-19 og være med til at 

sætte sit præg på klubben.  

D 28/6 åbner vi kl. 12.00, hvis der er nogen, som har fri før, vil vi gerne vide det, så vi kan åbne tidligere.  

Uge 27: Husk tilmelding senest 26. juni 

Uge 28: Husk tilmelding senest 25. juni 

Uge 29,30 og 31 Lukket 

Uge 32: Sommeraktiviteter og Sommeråbent Husk tilmelding senest 28. juni 

Uge 33: Skolestart for alle om mandagen. 

 

I denne skønne sommerperiode vi er gået ind i, er det altid godt, lige at have badetøjet klar. Man ved jo 

aldrig, om der skulle være nogen, der bød op til vandkamp eller om vi lige skulle få lyst til en tur til 

stranden og dyppe fødderne. 

 

Hilsen 

Mathias, Bettina og Bente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enggården 

Aktivitetsplan for juni 
 

Mandag  Den 3. Brætspilsdag 

Tirsdag Den 4. Pokemontur rundt i byen – vi er tilbage kl. 17.00 

Onsdag Den 5. Lukket – Grundlovsdag 

Torsdag Den 6. Alt kan ske dag 

Fredag Den 7. Ud på Åen i kano 

   

Mandag  Den 10. Lukket 2. pinsedag 

Tirsdag Den 11. Udelivsdag - På haletudsejagt ved Skovsøen 

Onsdag Den 12. Udelivsdag – Alle er ude 

Torsdag Den 13. Fællesdag i Laen 

Fredag Den 14. Fodboldkamp – Besøg fra Vestre Skole og Friskolen 

   

Mandag Den 17. Båldag m/pandekager 

Tirsdag Den 18. Glidebanen er fremme – Husk badetøj 

Onsdag Den 19. Besøg fra Vestre Skole og Friskolen 

Torsdag Den 20. Slap li’ af dag. Aftenåbent for kommende 6. klasser  

Fredag Den 21. Gamerdag 

   

Mandag  Den 24. Hvem laver det største tårn 

Tirsdag Den 25. 1. junidag med risengrød og pakkeleg 

Onsdag  Den 26. Negledulledag 

Torsdag Den 27. Vi ser på vejret 

Fredag Den 28. Rundt om slikbordet 

   

Mandag  Den 1. Frokost over bål – husk tilmelding 

Tirsdag Den 2. Tur til Djurs Sommerland og hyggedag – husk tilmelding 

Onsdag Den 3. Fisketur ved Havnen – husk tilmelding 

Torsdag Den 4. Tur til Enslevgården – husk tilmelding 

Fredag Den 5. Hygge på Enggården 

 

 



Uge 27 på Enggården 

Der er åbent fra kl. 9-16. Alle tilmeldte skal dog være her senest kl. 9.30, da vi tager på ture ud af 

huset.  

Tirsdag skal man være her senest 8.50, da vi skal med Bus 214 kl. 9.10.  Vi er hjemme med bussen 

igen 18.40. 

Det er vigtigt, at have en god sund madpakke med og en drikkedunk med vand. Og ikke mindst 

badetøj og håndklæde, man ved jo aldrig om der skulle opstå en lille vandkamp eller to. Husk også 

og få solcreme på. Så skal vi nok holde det ved lige i løbet af dagen. 

Mandag: Frokost over bål på Enggården 

Tirsdag: Tur til Djurs Sommerland. Pris 200 kr. hvis man ikke har sæsonkort. Det vil også være 

muligt at blive tilbage på Enggården. 

Onsdag:  Fisketur ved Havnen. 

Torsdag:  Gåtur til Enslevgården. Vi tager bolde og spil med. 

Fredag:  Hygge og forberedelse til Anholt turen. 

 

 

Tilmelding til Uge 27 – aflever eller send tilmelding på mail enggaarden@ungnorddjurs.dk senest 

onsdag d. 26. juni. 

 

Navn:_______________________________ 

 

Kontaktperson tlf.nr.:___________________________________________ 

 

   Kommer Kommer ikke  Sæsonkort 

Mandag: Bålfrokost på Enggården ____ ____ 

Tirsdag: Tur til Djurs Sommerland ____ ____  ___ 

Tirsdag: Hjemme på Enggården ____ 

Onsdag: Fisketur v Havnen  ____ ____ 

Torsdag: Tur til Enslevgården ____ ____ 

Fredag: Forberedelse til Anholt  ____ ____ 

mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk


ANHOLT 
Sommerlejr i uge 28 

 
Enggården, Juniorklubben, Fristedet og Ørum Juniorklub, drager igen i år til Anholt. 

 
Mandag den 8. juli kl. 12.00 mødes vi ved Anholt Færgen på Grenaa Havn. 

Fredag den 12. juli kl. 11.00 skal børnene hentes ved færgen, hvor lejren slutter. 
 

Vi skal bo på Anholt Skole og herfra tager vi på opdagelse på den skønne ø: 
 

 gåture   spil                leg 
fiskeri    råhygge 

 bade i det klare vand    cykelture 
          fodbold           og meget andet… 
 

Prisen er 450,00 kr., som betales ved tilmelding, er inkl. færge, mad og cykler. 
 

Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med Jer  
Mange hilsner fra personalet i de 4 Juniorklubber 

 
______klip____________klip_________klip__________klip___________klip_____ 

 

Tilmelding til Sommerlejr i uge 28   Pris kr. 450,- betales ved tilmelding!!! 

Tilmeld og betal i din klub senest tirsdag den 25. juni 
 

Barnets navn__________________________________________________________ 
 
Særlige hensyn________________________________________________________ 
 
Forældreunderskrift____________________________________________________ 

 

Forældre/kontaktperson tlf. nr.___________________________________________ 

 

Jeg har eget telt med ___ med plads til  __  personer 



ÅBEN KLUB
Juniorklubben i Auning og på Åboulevarden i Grenaa 

holder åbent for de børn, der har lyst. 

Kom og vær med til en hyggelig og afslappende uge, 
hvor vi både hygger i klubben og tager på ture ud af 
huset i nærmiljøet og i gåafstand.

Vi har åbent hver dag fra kl. 9-16. Husk en stor 
madpakke, der skal vare hele dagen, en drikkedunk 
og tøj efter vejret.

• Sted: Grenaa Juniorklub, Åboulevarden 62, 8500 Grenaa
• Tid: 9-16
• Kontakt: Grenaa Juniorklub, jk@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 21 83 17 13
• Sted: Fristedet, Nyvangsvej 40, 8963 Auning
• Kontakt: Fristedet, fristedet@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 26 70 03 23

FRILUFTSLIV
Er du vild med udeliv og kunne du godt tænke dig at 

udfordre nogle at friluftslivets mange muligheder, 
så er der et tilbud til dig her. 

Hensigten med dagene, er at vi alle får nogle fantastiske oplevelser i 
naturen. Vi lærer noget om friluftsliv og får nogle færdigheder inden for 
området. Det hele kommer til at foregå i rask trav, så spænd hjelmen og 
tilmeld dig. Husk badetøj hver dag.

Program:

Mandag: Bål og rystesammen hygge på Enggården.

Tirsdag: Pandekageløb og bål.

Onsdag: Tur til Randers klatrepark. Der kan samles op i Ørum og Auning
    efter aftale    

BEMÆRK: Denne dag er vi først tilbage på Enggården kl.17.00.

Torsdag: Vi tager til Allingåbro og fanger signalkrebs. Bagefter tænder vi   
                op i bålet og hygger, mens vi spiser krebs og fladbrød.        

Fredag: Strand og badetur. 

• Sted: Enggården, Lergravsvej 1, 8500 Grenaa
• Tid: 9-16
• Max antal: 24
• Kontakt: Enggården, enggaarden@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 21 13 63 62

TOUR DE NORDDJURS
Juniorklubberne tilbyder en 3 dages cykeltur rundt i Norddjurs 

kommune fra d. 5.-7. august.

Man kan deltage hvis man er mellem 10-14 år. Der bliver cyklet på stier, 
grusveje og biveje så Mtb. anbefales. Vi overnatter i shelters og spiser 
bålmad. Vi cykler ca. 50 km dagen Forældre er meget velkomne til at 
deltage på turen.

• Sted: Åboulevarden 62, 8500 Grenaa
• Tid: Mandag kl. 9.00 til onsdag kl 16.00
• Max antal: 10 børn, plus forældre
• Pris for forældre: 250 kr,-
• Kontakt: Jens Boe, jk@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 53 65 14 05
• Pakkeseddel og rute kommer efter tilmelding.
• Hjelm er påkrævet.

PRAKTISK  INFO
•

•

Man tilmelder sig til EN af de 3 aktiviteter,
som man følger hele ugen.
Aktiviteterne er fra kl. 9:00 - 16:00 alle
dagene.

• Husk madpakke og drikkedunk
til frokost alle dage.

• Husk praktisk tøj
• Mere detaljeret info fås efter tilmelding.

Juniorklubberne i UngNorddjurs inviterer til:

SOMMER
AKTIVITETER
FOR ALLE MELLEM 10 OG 14 ÅR
FRA MANDAG D. 5. AUGUST TIL FREDAG D. 9. AUGUST

PRIS
kr. 250,-

Hvis du allerede er medlem 
af en juniorklub, er aktiviteterne GRATIS

Man er først tilmeldt, når vi har registreret betalingen.
For eksisterende juniorklub-medlemmer er det gratis.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet (senest den 28/6-2019) på dette link: 
https://www.ungnorddjurs.dk/juniorklubber/tilmelding-sommeraktiviteter/
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