
 

Kære børn og forældre 

Januar måned er fløjet afsted og vi har nydt at se alle de glade 

børn i klubben  

Der er kommet et par nye børn til og der er stadig flere der komme 

på besøg, for at se hvad Juniorklubben er for noget? Det er vi glade 

for, så bliv endelig ved med at tager gæster med  

Vi er så heldige, at vi i hele februar måned har fået Jimi Haumann i 

praktik, Jimi er 32 år og har stor erfaring indenfor børn og unge. 

Jimi har også en stor erfaring med rollespil, også i form af kort, lidt 

ligesom varulv som vi kender i forvejen. 

Vi har med hjælp fra børnene lavet et super godt program for 

vinterferien, så husk at få tilmeldt Jer så vi ved hvem der komme 

de forskellige dage   I samme omgang vil vi fremhæve at der er 

en tidsfrist for tilmeld og at det ikke er muligt at tilmelde sig når 

dem er overskredet.  

Torsdag den 27. feb. har vi åbenaften til kl. 20, hvor vi hygger og 

spiser sammen, så kom og fortæl os om din livret, så er det måske 

den vi laver sammen med Jer.  

Man tilmelder sig nedenfor  

 

 Husk at følg os på Facebook 

Juniorklubberne – Ungnorddjurs & 

Grenå Juniorklub, Ungnorddjurs 

Venlig hilsen  

Henning, Mathias, Jens og Elena   

https://www.facebook.com/groups/444028385947988/


 

Aktivitetsplan for februar  

Mandag  Den 3 Musik med Mathias  

Tirsdag  Den 4 Børnemøde 

Onsdag Den 5 Henning laver pandekager  

Torsdag Den 6 Cykeltur med Jens. 

Fredag Den 7 Dødbold 

   

Mandag Den 10 Vinterferie fra kl. 9-16. Kun for tilmeldte 

Tirsdag Den 11 Vinterferie fra kl. 9-16. Kun for tilmeldte 

Onsdag  Den 12 Vinterferie fra kl. 9-16. Kun for tilmeldte 

Torsdag  Den 13 Vinterferie fra kl. 9-16. Kun for tilmeldte 

Fredag  Den 14 Vinterferie fra kl. 9-16. Kun for tilmeldte 

   

Mandag Den 17 Musik med Mathias 

Tirsdag  Den 18 Vi laver slim!!! 

Onsdag  Den 19 Tegne dag 

Torsdag  Den 20 Cykeltur med Jens 

Fredag  Den 21 Fredag film  

    

Mandag  Den 24 Musik med Mathias 

Tirsdag  Den 25 Kreativ værksted 

Onsdag  Den 26 Suppe dag  

Torsdag  Den 27 Cykeltur med Jens + Åbenaften 

Fredag  Den 28 Hygge med brætspil    

 



 

Tilmelding til Åbenaften den 27. februar. 

 

Sidste tilmelding den onsdag den 26. februar. 

 

Navn___________________________________________ 

Forældre underskrift ______________________________ 

TLF NR._________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vinterferie uge 7 

Program for vinterferien 2020 er følgende: 

 Mandag 10/2: Biografen, Pris: 50 kr. SKAL BETALES VED TILMELDENING 

 Tirsdag 11/2: Rush, pris: 150 kr. Max. 16 pladser! SKAL BETALES VED 

TILMELDENING 

 Onsdag 12/2: Gammel Estrup Max. 16 pladser! 

 Torsdag 13/2: Randers storcenter Max. 16 pladser! 

 Fredag 14/2: Klub hygge 

Hver dag mødes vi i Juniorklubben mellem 9.00 og 09.30 til 16.00. De dage vi skal ud 

af huset, er det VIGTIGT at man er her senest 09.30!  

I skal hver dag huske en god madpakke og drikkedunk.  

Hilsen Jens og Elena  

Grundet bemanding og buspladser er det vigtigt at I overholder vores seneste 

tilmeldingsfrist – afleveres senest onsdag d. 6/2.  

 

Navn_____________________________________________________ 

Klub______________________________________________________ 

Kontaktforældre tlf. nr._______________________________________ 

Forældreunderskrift__________________________________________  

                                                           Kommer                        Kommer ikke 

Mandag ____  ____ 

Tirsdag  ____  ____ 

Onsdag  ____  ____ 

Torsdag  ____  ____ 

Fredag ____  ____ 


