
 

Kære børn og forældre 

 

Så byder vi endelig velkommen til juni og forhåbentligt en masse 

sol og dejligt vejr så vi kan være en masse udenfor! 

I uge 27 har vi åbent på Åboulevarden fra kl. 9.00 til 16.00 alle 

dage. Denne uge kræver ekstra tilmelding, så vi ved hvor mange 

børn der kommer. Husk madpakke og drikkedunk til alle dage.      

Se mere info på tilmeldingen. 

HUSK at det nu er muligt at tilmelde sig vores 

sommerferiekoloni i uge 28, som i traditionen tro, går til den 

skønne ø, Anholt. Se alt info på tilmeldingen  

Torsdag den 27. juni holder vi åbenaften, så er det noget du kan 

tænke dig at være med til, skal du blot tilmelde dig nedenstående.  

 

Onsdag den 5. juni holder vi lukket 

Mandag den 10. juni holder vi lukket  

 

Venlig hilsen Henning, Jens, Elena og Sine 

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

Tilmelding til åbenaften torsdag d. 27. Gratis. 

Sidste tilmelding onsdag d. 26. 

Navn:_________________________________________________ 

Forældreunderskrift:_____________________________________ 

Tlf. nr:________________________________________________ 

 



 

Aktivitetsplan for juni  

Mandag Den 3 Børnemøde 

Tirsdag Den 4 Rundbold på plænen 

Onsdag Den 5 LUKKET 

Torsdag Den 6 Varulv med Emil 

Fredag Den 7 Hvem laver den lækreste lagkage? 

   

Mandag Den 10 LUKKET 

Tirsdag Den 11 Leg på plænen 

Onsdag  Den 12 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 13 Varulv med Emil 

Fredag  Den 14 Tegn og gæt 

   

Mandag Den 17 Musikrummet med Sofie og Emil 

Tirsdag  Den 18 Fodboldkamp på plænen 

Onsdag  Den 19 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 20 Varulv med Emil 

Fredag  Den 21 Frugtsalat 

   

Mandag  Den 24 Musikrummet med Sofie og Emil 

Tirsdag  Den 25 Stjerneløb 

Onsdag  Den 26 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 27 Varulv med Emil + Åbenaften 

Fredag  Den 28 Vi åbner når I har fri fra skole  

   

   

 

 

 

 



 

Uge 27 i Juniorklubben 

Alle dage (undtagen tirsdag) mødes vi i Juniorklubben på Åboulevarden. 

Vi åbner kl.09.00, der er senest mødetid kl. 09.30. Undtagen tirsdag hvor vi mødes på 

busstationen kl. 09.00!! Bussen kører 09.10. Vi lukker kl. 16.00. 

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: Cykeltur til stranden. Husk cykel, cykelhjelm, badetøj og håndklæde. 

Tirsdag: Djurssommerland. Har du ikke sæsonkort koster det 200kr. Vi skal med Bus 214, så vi 

mødes på busstationen kl. 09.00 og er tilbage på stationen kl. 18.40.  

Tirsdag: Vil man ikke med i Djurssommerland, er det muligt at være på Enggården. 

Onsdag: Gåtur til skovsøen, hvor vi tilbringer det meste af dagen. 

Torsdag: Klubhygge med fælles spisning. Denne dag behøves ingen madpakke. 

Fredag: Forberedelser til Anholt, vi er i klubben. 

_____________________________________________________________________________ 

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

26. juni. 

Barn navn:_____________________________________________________ 

Kontaktperson tlf.nr.:________________________________________ 

   Kommer Kommer ikke  Sæsonkort 

Mandag: Cykeltur til stranden         ____        ____ 

Tirsdag: Tur til Djurs Sommerland         ____        ____           ___ 

Tirsdag: Hjemme på Enggården         ____ 

Onsdag: Gåtur til skovsøen         ____        ____ 

Torsdag: Klubhygge med fællesspisning        ____        ____ 

Fredag: Forberedelse til Anholt         ____        ____ 

mailto:jk@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 


