
 

Kære børn og forældre 
Først skal der lyde et stort velkommen til nye børn og forældre. Nogle er startet og andre starter fra maj og 

frem mod sommerferien. Nu satser vi på, at det gode vejr bliver. Vi har nu fast en båldag på hver uge og 

der er altid plads til en ekstra, hvis der kommer ønsker om dette. 

Track 9 var igen i år en succes. Vi havde 130 med på Kattegat Skolen til en fantastisk fest med DJ Julie og 

Brandon Beal, Anders B var konferencier.  

Turen til Rush i Påskeferien var også en succes. Alle klubber havde udsolgt og nogle på venteliste. Så vi 

håber, at vi kan lave endnu en tur derud inden sommerferien.  

Der er stadig gang i Pokemon Go, derfor har vi også valgt at lave en tur til Aarhus her i maj. 

Det var også et stort ønske, at vi kunne komme en tur i Randers Badeland igen derfor er denne også på.  

 D 19/5 er der Community Day i Pokemon Go, derfor laver vi en tur til Aarhus Denne gang er det Pokemon 

Torchic (ild), der skal fanges. Måske er vi heldige, at nogen får den i Shiny denne dag. 

Du skal være klar på at gå rigtig meget og der er ikke mange pauser i dette tidsrum. 

Det praktiske: 

 Vi mødes på Enggården kl. 13.15 og er hjemme igen ca. kl.19.30 

 Du skal have gode sko og tøj, der passer til vejret. 

 HUSK en powerbank + ledning, hvis du har en, det er meget vigtigt. 

 En rygsæk med en god madpakke + noget at drikke, 

 I dagens anledning må du gerne have lidt sødt/snolder med og saft el. sodavand. 

 Evt. lidt penge, hvis vi får mulighed for at tanke lidt op og holde en lille pause. 

D 23/5 er der atter Børne-OL i Grenaa Juniorklub, hvor der dystes i forskellige samarbejdsøvelser. Vi skulle 

jo gerne vinde den eftertragtede pokal. Der er deltagelse af alle juniorklubberne og flere Sfo’er. Dette 

betyder, at vi flytter Enggården, men stadig sørger for transport. Så 1. bus kører derned kl. 14.00 og sidste 

bus 15.15. Derefter er der lukket på Enggården. Vi er tilbage på Enggården 17.45, men man er selvfølgelig 

velkommen til at blive hentet i Juniorklubben. Adressen er Åboulevarden 62. 

D. 27/5 er der tur til Randers Water og Wellness – vi kører senest 14.45 alt efter, hvornår dem der skal med 

har fri. Vi sørger for eftermiddagssnack og aftensmad. Vi er hjemme igen ca. kl. 20.00. Pris: 50 kr. Der vil 

være en voksen tilbage på Enggården.  

 

Hilsen 

Mathias, Bettina og Bente 

 

 

 

 

 



 

Tilmeldinger til ture: 

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

Tilmelding til Randers Water og Wellness. Mandag d. 27. maj. Det koster 50 kr. Der er 16 

pladser. 

Sidste tilmelding fredag d. 24. maj. 

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

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

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

Tilmelding til Pokemon Go tur. Søndag d. 19. maj. Der er 16 pladser. 

Sidste tilmelding onsdag d. 15. maj. 

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

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

 

 

Til jer som lige er startet eller starter inden længe, kommer der her lidt information om 

sommerferien. 

Uge 27: Åbent fra 09-16 

Uge 28: Koloni på Anholt fra mandag til fredag. Enggården er lukket 

Uge 29,30 og 31: Lukket 

Uge 32: Evt. Sommerferieaktiviteter 09-16 ellers bare almindelig åbent 09-16. Mere info 

kommer hurtigst muligt. 

Uge 33: Mandag, tirsdag og onsdag åbent 09-17 og torsdag, fredag 13-17  

Seddel omkring koloni på Anholt i uge 28 er vedhæftet. 

 

 

 



 

Enggården 

Aktivitetsplan for maj 
 

Onsdag  Den 1. Alt kan ske 

Torsdag Den 2. Bålhygge 

Fredag Den 3. Ørum kommer på besøg 

   

Mandag Den 6. Bålsuppe 

Tirsdag Den 7. Det ser vi på 

Onsdag  Den 8. Besøg af Bronze fra Friskolen 

Torsdag Den 9. Kreadag – nøgleringe – male på lærred 

Fredag Den 10. Kreadag – nøgleringe – male på lærred 

   

Mandag Den 13. Børnemøde og Hotdog 

Tirsdag Den 14.  Badetur – Huske badetøj og håndklæde 

Onsdag Den 15. Bålgryde 

Torsdag Den 16. Rundt om slikbordet 

Fredag Den 17. Lukket – Store Bededag 

   

Søndag Den 19. Pokemon Go tur til Aarhus – se nyhedsbrev 

   

Mandag  Den 20. Snobrød 

Tirsdag Den 21. Ud på tur  

Onsdag  Den 22. Forberedelser til Børne-OL 

Torsdag Den 23. Børne-OL på Åboulevarden 

Fredag Den 24. Brætspilsdag 

   

Mandag  Den 27. Tur til Randers Water og Wellness – se nyhedsbrev 

Tirsdag Den 28. Børnebowling 

Onsdag Den 29. Hvem finder mest + kage 

Torsdag Den 30. Lukket – Kristi Himmelfartsdag  

Fredag Den 31. Lukket 

 

 


