
 

Kære børn og forældre 
Februar er fløjet af sted, underligt at 2 til 3 dage på en måned, kan betyde så meget. Eller måske har det 

været det lille afbræk kaldet Vinterferie, der gør det. I Vinterferien var vi på 3 ”ud af huset” dage med de 

andre Juniorklubber og som altid er det skønt at se, at de bare leger og hygger på tværs af klubberne. De 

sidste 2 dage var vi på Enggården.  

Som en linje i Shu bi dua sangen Nam Nam lyder; ”er grebet af den nye dille”, så bliver der snakket og 

”gået” Pokemon til den store guldmedalje. Så det store ønske til børnemødet var endnu en tur.  

Vores aftenåbent i denne måned, bliver en tur til Randers Water og Wellness, da der er ønsker om tur til 

badeland. 

Torsdag d. 7/3 slår vi katten af tønden, man må gerne være udklædt. 

Fredag d. 15/3 den længe ventede Pokemon Go tur fra 14.15 til 17.00. Der er en voksen tilbage på 

Enggården. 

Fredag d. 22/3 har vi fællesovernatning med Ørum Juniorklub her på Enggården. Vi starter ud med fælles 

madlavning. Vi slutter lørdag kl. 10.00, hvor børnene skal hentes. HUSK tilmelding senest 21/3. 

Onsdag d. 27/3 tager vi i Randers Water og Wellness. Vi kører fra Enggården 15.15 og er tilbage 20.00. Pris 

50,-. Vi sørger for eftermiddagssnack og aftensmad. Tilmelding senest tirsdag d. 26/3. efter først til 

mølleprincippet. Der er kun 16 pladser. Der er en voksen tilbage på Enggården. 

Sæt x i kalenderen lørdag d. 13. april. Der afholdes der Juniortrack på Åboulevarden fra kl. 14.00 – 21.30. 

Der kommer mere information om dette snarest. 

Mange hilsner fra Mathias, Bente og Bettina 

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

Tilmelding til Randers Water og Wellness. Vi kører kl. 15.15 og er tilbage på Enggården kl. 20. Det koster 50 kr. 16 pladser. 

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

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

 

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

 

Tilmelding til overnatning på Enggården fredag den 22/3 fra kl. 17.00 til lørdag kl. 10.00.  

Navn:_______________________________________________  

Tlf.nr.:_______________________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

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

 

 

 



 

  

Enggården 

Aktivitetsplan for marts 

 
 

Mandag Den 4. Busse tryller i køkkenet. 

Tirsdag Den 5. Brætspilsdag. 

Onsdag Den 6. Vi maler fastelavnstønde. 

Torsdag Den 7. Vi slår katten af tønden kl. 15.00. 

Fredag Den 8. Vi får besøg fra Vestre. 

     

Mandag Den 11. Bål og Historie.  

Tirsdag Den 12. Alt kan ske. 

Onsdag Den 13. Male på lærreddag. 

Torsdag Den 14. Male på lærreddag. 

Fredag Den 15. Pokemon Go tur 14.15 til 17.00. 

     

Mandag Den 18. Bolsjedag.  

Tirsdag Den 19. Vi kigger på vejret.  

Onsdag  Den 20. Vi toaster den. 

Torsdag Den 21. Kålbowling. 

Fredag Den 22. Overnatning fra kl. 17.00 til kl. 10.00 lørdag. 

     

Mandag  Den 25. Børnemøde og hotdog. 

Tirsdag Den 26. Spaghettitårn. 

Onsdag Den 27. Svømmehal i Randers 15.15 – 20.00 – se nyhedsbrev. 

Torsdag Den 28. Slap af dag.  

Fredag Den 29. Rundt om slikbordet. 

 

 

 


