
 

 

 

Kære børn og forældre 

Så blev det oktober og lidt mere efterår end vi mærkede i september. Vi har haft 

nogle fantastiske ture med god opbakning til Randers Svømmehal. Især 4. kl. 

turen var populær og vi endte med at være 24 af sted og kunne hvis vi havde 

være nok voksne fyldt en bus mere. Dem som ikke nåede med, er forrest på 

turen vi arrangerer i november. Det blev også i september, vi blev endnu en 

medarbejder 2 dage om ugen. Claus er blevet ansat i flexjob, som udgangspunkt 

mandag og onsdag, hvor han vil lave rollespilsforløb, spille D&D, lave kreative 

projekter osv. Det er også Claus, der har styr på vores længe ventede 

gamercomputere. Vi har fået de fedeste computere og mangler nu kun 

gamerstolene, som er undervejs. 

Som I kan se, er der lavet et aftenarrangement for pigerne d. 13/10. Vi har til 

den aften indkøbt rigeligt neglelak og neglepynt, som længe har været et ønske 

fra pigerne. Tilmelding kan ske på mail eller sms – det er et gratis arrangement. 

Fredag d. 29/10 er alle juniorklubberne inviteret til vandfest i Auning. Vi bliver 

hentet kl. 16.00-16.15, derfor lukker Enggården kl. 16.00 denne dag.          

Invitationen er vedhæftet på mailen. 

Vi holder stadig fast i, at have mindst en båldag om ugen og hvis vejret tillader 

det gerne flere.  

Fra oktober og frem til jul, har vi prioriteret, at der er en lille snack hver dag. 

Det bliver serveret/ sat frem mellem 14.30 og 15.00. Børnene kan se på tavlen 

på Enggården, hvad dagens snack er for hele ugen.  

Hilsen 

Bettina, Claus, Mathias og Bente 

 

Til sidst en lille info til jer forældre. Det kan mange gange være nemmere at få fat i jeres børn, hvis 

I ringer til Enggårdens tlf., 21 13 63 62, da deres 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/ 

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


 

 

 

Oktober på Enggården 
 

    

Fredag 1. Rollespil m/ Claus 
  

Mandag 4. Bål og drageæg 

Tirsdag 5. Fifaturnering PS4 Hvem får pokalen med hjem? 

Onsdag 6. Sumobrydning 

Torsdag 7. Sumobrydning 

Fredag 8. Rundt om slikbordet 
  

Mandag 11. Spil med Claus.  

Pigeaften 16.30-19.30. Vi hygger med fælles madlavning og 

spisning efterfulgt af neglepyntning.  

Tirsdag 12. Pokemon Go tur rundt i byen 14.15 til 16.15 

Onsdag 13. Krea over hele linjen 

Torsdag 14. Bål og brød 

Fredag 15. Smørrebrødskonkurrence – hvem skal spise den klammeste mad 
  

Mandag 18. Efterårsferie – kun for tilmeldte, så husk tilmelding senest 13. okt. 

Tirsdag 19. Efterårsferie – kun for tilmeldte, så husk tilmelding senest 13. okt. 

Onsdag 20. Efterårsferie – kun for tilmeldte, så husk tilmelding senest 13. okt. 

Torsdag 21. Efterårsferie – kun for tilmeldte, så husk tilmelding senest 13. okt. 

Fredag 22. Efterårsferie – kun for tilmeldte, så husk tilmelding senest 13. okt. 
  

Mandag 25. Vi skærer græskar  

Tirsdag 26 Vi skærer græskar - Børnemøde fra 14.30-15.15.  

Onsdag 27. Brætspilsdag 

Torsdag 28. Pandekager på bål. 

Fredag 29. Fælles vanddisko i Auning Svømmehal – invitation vedhæftet 

Enggården lukker kl. 16.00 

 

 



 

Vanddiskodasko  

Fredag d. 29/10 kl. 16.15 til 20.30.  

i  

Auning Svømmehal 

 

Kære børn  

I inviteres hermed til Vanddiskodasko fredag d. 29/10 i Auning svømmehal. Vi har booket hele 

svømmehallen, hvor vi stiller masser af lys og lyd op, så vi kan få en rigtig vandfest. Denne aften er 

for ALLE 3 juniorklubber. Vi har svømmehallen fra kl. 17.00-19.00. Herefter vil der være pølsehorn, 

pizzasnegle og saftevand til aftensmad i Juniorklubben Fristedet.  

Sidste tilmelding mandag d. 25. oktober 

Klip her ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeg kommer til Vanddiskodasko d. 29/10 

Barnets navn:_____________________________________________________________________ 

Kontakttlf.nr:_____________________________________________________________________ 

Forældreunderskrift_______________________________________________________________ 

Praktisk info: 

Vi bliver hentet i bus kl. 16.15 og er tilbage ca. 20.30. HUSK at medbringe badetøj, håndklæde og 

diskodaskohumør  

Tilmelding enten på ovenstående tilmeldingsseddel som afleveres på Enggården eller på mail 

enggården@ungnorddjurs.dk 
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