
 

Enggårdens Nyhedsbrev for marts 

Kære børn og forældre 

Så blev det ret hurtigt marts, syntes vi i hvert fald. Måske fordi der var en lille vinterferie i 

februar. Os der var her havde nogle skønne dage både på tur og her i huset. Vores tur til 

København gik også rigtig godt. Vi fik oplevet alt det vi havde planlagt, trods regn og ingen 

brokkede sig over at vi skulle gå rundt.  Tak til jer forældre, som sørgede for at vi blev 

mætte og fik stillet vores sukkerbehov for det næste lange stykke tid. 

Vi har haft børnemøde, hvor vi snakkede om de få regler, som vi har på Enggården. Alle var 

enige om, at disse skulle bibeholdes, men bare gøres større og mere synlige.  

- Husk at sige hej til en voksen, når du kommer 

- Husk at ligge dine ting i et rum 

- Husk at hjælpe med at passe på vores ting  

- Husk at behandle andre, som du selv vil behandles  

- Husk at sige farvel til en voksen, når du går  

Børnene kom også med gode ideer til, hvad vi skulle lave i uge 14, hvor vi holder åben dage 

for 3., 4., 5. klasserne.  Og selvfølgelig også andre ønsker til aktiviteter i marts. 

Der var også et ønske om, at vi kunne få kaniner igen. Så der er lavet et lille kaninhold, som 

skal hjælpe med at rydde op og gøre klar dernede, så vi efter Påske kan anskaffe os nogle 

kaninunger.  

Torsdag d. 26. er der tur til Randers Svømmehal. Vi kører senest kl. 15.00 og er hjemme 

igen kl. 20.00.    Pris: 50 kr. I skal selv sørge for mad, men vi har lidt snacks og juice med. 

Der er kun 15 pladser, så tilmelding er nødvendig. 

Tilmelding på 21 13 63 62 eller enggaarden@ungnorddjurs.dk  

Hilsen 

Mathias, Bettina og Bente 

mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk


 

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.   

Enggården mobil: 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/ 

 
Lørdag den 4. april afholder vi i Ungnorddjurs vores årlige succes Track. I år har vi 10 års 

jubilæum, så traditionen tro hedder den Track 10   

Det er allerede nu muligt at købe billetter til Track 10 Junior for alle 3.- 6. klasser. Prisen er 

50 kr. Der kommer flyer med hjem i taskerne, så snart de er trykt. 

Som noget nyt i år, er der ikke fælles spisning, men der kan købes madbilletter til 20 kr. De 

kan indløses mellem kl. 17:30-18:30 på dagen. Der er to valgmuligheder på menuen, Chili 

con carne eller Shawarma (fladbrød). Det er også muligt at tage en madpakke med, hvis 

man hellere vil det.  

Dørene åbnes kl. 14:00 og festen slutter kl. 21.00 for Track 10 Junior, så der skal alle børn 

senest hentes. Vi håber, at det er noget, der fanger jeres interesse og at i vil være med til 

et brag af en fest  

I år vil vi som noget nyt gerne bede om jer forældres hjælp til lidt praktiske opgaver. 

Vi har brug for nogle forældre, der vil bage pølsehorn eller pizzasnegle, som vi kan dele ud i 

løbet af vores aftenfest. 

Ligeledes vil vi også høre om der er nogle af jer, der har mulighed og lyst til at hjælpe på 

dagen i tidsrummet kl. 15.00 -22.00. (Timen ml. 21.00 og 22.00 er oprydning) Der er ingen 

forventning til, at det er i hele tidsrummet, men et par timer eller hvad man nu kan få til at 

passe, ville være rigtig dejligt.  

Har I mulighed for at hjælpe, kan i sende en sms til Enggården 21 13 63 62 eller sende en 

mail på enggaarden@ungnorddjurs.dk 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/
mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk


 

Marts på Enggården  

 

 

Mandag Den 9. Vi starter den halvårlige poolturnering op  

Tirsdag Den 10. Bålsuppe 

Onsdag Den 11. Vi ser på vejret 

Torsdag Den 12. Brætspilsdag med Anne 

Fredag Den 13. Kanonkugledag 

     

Mandag Den 16. Børnene bestemmer dag  

Tirsdag Den 17. Tortilla tirsdag  

Onsdag Den 18. Kålbowling 

Torsdag Den 19. Pandekager på bålet 

Fredag Den 20. Flødebollekast mod de voksne 

     

Mandag Den 23. Vi ordner kaninbure 

Tirsdag Den 24. Vi ordner kaninbure 

Onsdag  Den 25. Børnemøde + kage 

Torsdag Den 26. 

Svømmehalstur. Vi kører kl. 15.00 og er hjemme 

kl. 20.00. Pris 50 kr. HUSK tilmelding – der er 15 

pladser. 

Fredag Den 27. Chill out rummet er åben for alle 

   

Mandag  Den 30. Krea og Bomber ball  

Tirsdag Den 31. Bomber football 

Onsdag Den 1. Mad over bål 

Torsdag  Den 2. Ignacio laver mad fra Bolivia 

Fredag Den 3. Rundt om slikbordet 

Lørdag  Den 4. Track 10 fra 14.00 – 21.00 – se nyhedsbrev 

   

Mandag  

d. 6/4 til 

mandag  

d. 13/4 

 

 

Påskeferie vi ses igen tirsdag d. 14. 

 

 


