
 

Enggårdens Nyhedsbrev november 

Som I kan se har vi valgt at lave en aktivitetsseddel gældende for november og december. Dels for 

ikke at skulle lave en kun for 3 uger i december, dels for at være på forkant med evt. andre 

arrangementer i december og egentlig også fordi, der kom rigtig mange ønsker til seneste 

børnemøde. Vi holder dog et børnemøde i december, så vi kan få lavet en aktivitetsseddel for 

januar, inden vi går på ferie d. 18. december.  

Vi synes selv, at oktober er gået rigtig hurtig, måske fordi der har været en efterårsferie, hvor vi 

havde nogle super ture, hvilket vi også håber at børnene synes. Og ikke mindst blev vi ”fuldtallige”, 

da Friskolens børn var tilbage fra uge 42.  

Vi har også i oktober haft 2 aftenarrangementer. Et hvor vi var samlet til fællesspisning og 

Pokemontur og et med fællesspisning og Halloweenhygge. Begge arrangementer gik fint, vi havde 

11 med til pokemonaftenen og 25 til Halloweenhygge. 

Vi har i november valgt, at lave 2 aften arrangementer. En aften kun for piger, der kommer en 

særskilt seddel ud til alle piger. Og en aften for alle, med fællesspisning og mørkeløb. 

I november begynder vi på vores gaveværksted, så vi det meste af december bare skal hygge. 

Hvilke gaver vi skal lave er selvfølgelig en hemmelighed for jer forældre, men børnene kom med 

mange gode forslag, så blandet med vores ideer, kan I kun glæde jer. Prisen bliver 3 gaver for 30 

kr. 

I december leger vi find Nissen, hver dag kl. 15.15. Her får børnene en ledetråd til hvor Nissen har 

gemt sig. Den der finder Nissen får et lod i puljen. Den dag vi går på ferie, bliver der trukket en 

vinder. Præmien er superfed. 

Fredag den 11. holder vi Julebal fra 16.30 til 20.00 mere info følger.  

Tilmelding til arrangementer i november og december kan gøres på mail 

enggaarden@ungnorddjurs.dk eller sms 21 13 63 62. 

Det kan mange gange være nemmere, at få fat i jeres børn, hvis I ringer til Enggården 21 13 63 62, 

da deres telefon ofte er på lydløs i rum/taske. 

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

 

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

Hilsen 

Claus, Bettina og Bente 
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November på Enggården 

 

 

 

 

 

    

Mandag Den 2. Mandagsspil/ silkclay 

Tirsdag Den 3. Alt kan ske 

Onsdag Den 4. Bål og brød m/ skumfiduser 

Torsdag Den 5. Skovstratego 

Fredag Den 6. Mikro cupcakes 
  

 

Mandag Den 9. Pandekager på bål 

Tirsdag Den 10. Pokemontur indtil kl. 17.00.  

I må meget gerne tilmelde jer på mail eller sms, med tidspunkt for hvornår I 

har fri, så vi får koordineret afgangen fra Enggården  

Onsdag Den 11. Kålbowling 

Torsdag Den 12. Brætspilsdag + 

Pige hyggeaften med Just Dance/ tik tok og fællesspisning 16.30-19.30 

Tilmelding nødvendig 

Fredag Den 13. Kagepyntskonkurrence 
  

 

Mandag Den 16. Mad på bålet 

Tirsdag Den 17. Tag en ven med dag – vi laver toast. 

Onsdag Den 18. Vi spiller Mus 

Torsdag Den 19. Rollespil med Claus 

Fredag Den 20. Rundt om slikbordet 

   

Mandag Den 23. Gaveværksted 

Tirsdag Den 24. Gaveværksted 

Onsdag Den 25. Vi laver til og fra mærker 

Torsdag Den 26. Aftenåbent med fællesspisning og natteløb 16.30-19.30  

Tilmelding nødvendig 

Fredag Den 27. Film og popcorn 

   

Mandag Den 30. Vi henter juletræ og pynter op 

   

 

 

Det kan mange gange være nemmere, at få fat i jeres børn, hvis I ringer til Enggården 21 13 63 62, 
da deres telefon er på lydløs i rum/taske. 
 

 

 

 



 

December på Enggården 
 

 

 

    

Tirsdag Den 1. Nintendo m/ Claus + Risengrød og saftevand 

Onsdag Den 2. Gaveværksted 

Torsdag Den 3. Nintendo m/ Claus + Gaveværksted 

Fredag Den 4. Rundt om slikbordet 
  

 

Mandag Den 7. Børnemøde kl.15.00 og efterfølgende æbleskiver.  

Tirsdag Den 8. Stjerne- og julehjerteflet 

Onsdag Den 9. Vi bager pebernødder 

Torsdag Den 10. Pakkeleg – medbring pakke til maks. 20 kr. gerne flere små pakker. 

Fredag Den 11. Julebal fra 16.30 – 20.00. Invitation på vej.  

Tilmelding nødvendig 
  

 

Mandag Den 14. Tortillapizza   

Tirsdag Den 15. Banko – vi sørger for gaver 

Onsdag Den 16. Vi laver bolsjer 

Torsdag Den 17. Bål m/ varm kakao og brød 

Fredag Den 18. Vi ønsker hinanden god ferie med bobler og chips og på gensyn mandag d. 4. 

januar 2021. Vi trækker vinderen af vores Find Nissen konkurrence. 

   

 

Det kan mange gange være nemmere, at få fat i jeres børn, hvis I ringer til Enggården 21 13 63 62, 

da deres telefon ofte er på lydløs i rum/taske. 

 

Lidt praktisk info for 2021: 

Pris for Juniorklub:      518,00 

Pris for Juniorklub morgenmodul (varetages af folkeskolernes SFO): 323,00 

Lukkedage udover helligdage:  

 29.,30. og 31. marts + 14. maj. 

 Uge 26 er der fælleskoloni for alle juniorklubberne, så her vil der også være lukket på 

Enggården 

 Uge 27,28,29 og 30. 

. 

 


