
 

Enggårdens Nyhedsbrev for januar 

Kære børn og forældre 

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god, lang, veloverstået ferie. Vi har i løbet af denne uge snakket løst 

om hvilke aktiviteter, vi skulle have på sedlen i denne måned, så der er kommet nye på og nogle gode 

gamle kendinge. Allerede i næste uge starter vi med en tur ud af huset. Bemærk, at hvis der ikke står noget 

om det på aktivitetssedlen, så vil der altid være en voksen tilbage på Enggården til lukketid. 

Torsdag d. 16.: Randers Svømmehal. Vi kører kl. 15.00 og er tilbage kl. 20.00. Pris: 50 kr. Husk 

egen madpakke, vi sørger eftermiddagssnack. Der er 16 pladser. 

Tirsdag d. 21.:  Escape room i Allingåbro. Vi kører kl. 14.00 og er tilbage 17.45. Der er 8 pladser. 

I Allingåbro Ungdomsklub er noget af kælderen lavet om til et såkaldt Escape room. Der bliver forskellige 

opgaver, som skal løses for, at vi kan finde vejen igennem/ud. 

Fredag d. 31.: Hal 22. Sidste bus kører 14.30 og er tilbage kl. 18.15. Det er selvfølgelig også 

muligt at blive hentet dernede. Enggården lukker når sidste bus kører. 

Vi skal også i gang med at ligge sidste hånd på chilloutrummet, det er malet, ryddet osv. Hvis tidsplanen 

holder, skulle Ronni gerne komme d. 14. og hænge TV op derinde. Møbler osv. starter vi med at samle på 

mandag. 

Der er i denne måned ikke lagt en fast pokemon go tur ind, men vi vil forsøge at komme afsted på en lille 

tur ind i mellem.  

 

 

Hilsen 

Mathias, Bettina og Bente 

 

Ps. Seddel på Københavnertur kommer i starten af næste uge.. 

 

Til sidst en lille opfordring til jer forældre ;-) Det kan mange gange være nemmere at få fat i jeres børn, hvis 

I ringer til Enggårdens tlf., da deres ofte er på lydløs i rum/taske.  21 13  63 62 

Husk at hvis I vil se, hvad der sker i Juniorklubberne kan I følge med på FB: 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/


 

Januar på Enggården 

 

 

 

 

Mandag  Den 6. Velkommen tilbage 

Tirsdag  Den 7. Båldag – snobrød/ bålsuppe 

Onsdag Den 8. Vi maler chilloutroom 

Torsdag Den 9. Mad med Mathias 

Fredag Den 10. Kålbowling  

      

Mandag Den 13. Vi samler sofa og skab til chilloutroom 

Tirsdag Den 14. Vi samler sofa og skab til chilloutroom 

Onsdag Den 15. Bål og heksegryde 

Torsdag Den 16. Tur til Randers Svømmehal – vi kører kl. 15.00 og er tilbage 

kl. 20.00. Pris: 50,00 – HUSK tilmelding 

Fredag Den 17. Rundt om slikbordet 

      

Mandag Den 20. Store pandekagedag 

Tirsdag Den 21. Escaperoom i Allingåbro. Vi kører kl. 14.15 og er tilbage 17.45 

Onsdag Den 22. Kreadag 

Torsdag Den 23. Børnemøde 

Fredag Den 24. Gamerdag  

      

Mandag Den 27. Brætspilsdag 

Tirsdag Den 28. Kreadag 

Onsdag  Den 29. Alt kan ske 

Torsdag Den 30. Mad på bål 

Fredag Den 31. Hal 22 kl. 14.00 til 18.00. Sidste bus kører 14.30, herefter er 

Enggården lukket. Vi er tilbage på Enggården ca. 18.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tilmelding til Svømmehalstur torsdag d. 16. januar – afleveres senest 15. januar. Pris: 50 kr.  

Navn: _______________________________ 

Kontakt tlf.nr.:_________________________ 

Forældreunderskrift:_______________________________ 

 

Tilmelding kan også ske på mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk og på sms 21 13 63 62 

 

 

Tilmelding til Escaperoom tirsdag d. 21. januar – afleveres senest 20. januar.  

Navn: _______________________________ 

Kontakt tlf.nr.:_________________________ 

Forældreunderskrift:_______________________________ 

 

Tilmelding kan også ske på mail: enggaarden@ungnorddjurs.dk og på sms 21 13 63 62 
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