
 

 

 

Kære børn og forældre 
 

Torsdag den 9. maj går vi ned i ungdomsklubben og leger gemmeleg. Ungerne skal hentes der nede senest 

kl. 17.  

Fredag den 10. maj tager vi på Enggården til en dag i kreativitetens tegn. Vi er tilbage kl. 17. 

Torsdag den 16. maj skal vi spille rundt om slikbordet på Enggården. Så hvis du godt kan lide slik er det her 

lige noget for dig. 

Søndag den 19. maj tager vi til Århus og Pokemons. I skulle gerne alle have fået en informations seddel om 

dette tidligere.  

Torsdag den 23. maj er der Børne OL i Grenaa. Børne OL handler om at samarbejde i klubben omkring 

nogle forskellige opgaver. Der er noget for alle, så alle kan være med. Denne dag er vi først tilbage i Ørum 

kl. 18. Sidste tilmelding 21. maj 

Fredag den 24. maj tager vi et smut på Stenvad Mosebrugscenter. Det koster 15 kr. at komme med. Sidste 

tilmelding den 23. maj.  

HUSK at vi har lukket den 17., 30. og 31. maj. 

I uge 28 tager vi til Anholt. Længere nede i nyhedsbrevet finder i tilmeldingen her til. Det er den sidste 

uge/aktivitet med Ørum Juniorklub og vi håber at alle vil med. Det kunne være en rigtig fin afslutning. 

Hvis man har brug for at betale for Anholt turen over flere gange kan det også aftales. 

Mange hilsner fra Mathias og Anne 

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

Der kan også tilmeldes på orumjuniorklub@ungnorddjurs.dk eller sms 51708803  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Ørum Juniorklub 

Aktivitetsplan for maj 

 
 

Mandag Den 6. Konkurrence dag 

Tirsdag Den 7. Spilledag 

Onsdag Den 8. Rundbold (mathias på Eng) 

Torsdag Den 9. Gemmeleg i ungdomsklubben 

Fredag Den 10. Kreativ dag på Enggården 

      

Mandag Den 13. Fodbold dart 

Tirsdag Den 14. Alt kan ske 

Onsdag Den 15. Dødbold 

Torsdag Den 16. Rundt om slikbordet på Enggården 

Fredag Den 17. Lukket pga. Store Bededag 

Søndag Den 19.  Pokemon Go Community Day i Århus 

   

Mandag Den 20. Fodbold 

Tirsdag Den 21. Spilledag 

Onsdag  Den 22. Børnemøde 

Torsdag Den 23. 
Børne OL i Grenaa. Vi kører kl. 14.05 og er tilbage i Ørum kl. 

18.00. 

Fredag Den 24. Vi tager til Stenvad Mosebrugscenter. 

      

Mandag  Den 27. Alt kan ske (Mathias på Eng) 

Tirsdag Den 28. Suduko 

Onsdag Den 29. Pokemon Go i området 

Torsdag Den 30. Lukket pga. Kristi Himmelfart 

Fredag Den 31. Lukket pga. Kristi Himmelfart 

 

 

  



 

 

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 

 


