
 

Kære børn og forældre 

 

Velkommen til en skøn oktober måned i Juniorklubben med en 

masse efterårsstemning  

I september måned havde vi et rigtig fint børnemøde hvor vi 

snakkede med børnene om hvilke ønsker de har for aktiviteter i 

Juniorklubben og der kom mange rigtig gode forslag – dem har vi 

på bedste vis fået placeret så mange af i oktober kalenderen som 

muligt 

Vi har lavet et program for efterårsferien i samarbejde med alle 

børnene, så vi er sikre på at det er noget der falder i smag Se 

tilmelding nedenfor.  

Fristedet som er vores Juniorklub i Auning har inviteret os til disco 

fest i Auning svømmehallen fredag den 29. okt. der vil køre busser 

frem og tilbage til arrangementet, vi kører fra Juniorklubben kl. 

16:30 og er tilbage i Juniorklubben igen kl. 20:30, hvor børnene 

skal hentes. 

Mange hilsner fra  

Jens, Henning og Elena 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OKTOBER I JUNIORKLUBBEN 

 

Fredag  Den 1 Hygge i klubben 

   

Mandag  Den 4 Vi laver perle plader  

Tirsdag  Den 5 Jens bager kage og Elena tager på biblioteket  

Onsdag  Den 6 Rundt om slikbordet  

Torsdag  Den 7 Cykeltur med Jens  

Fredag  Den 8 Film hygge med guuuuf  

   

Mandag  Den 11 Varulv 

Tirsdag  Den 12 Bål hygge med pøller og brød 

Onsdag  Den 13 Tegne konkurrence 

Torsdag  Den 14 Cykel tur med Jens 

Fredag  Den 15 Vi ser film og hygger med lidt lækkert  

   

Mandag Den 18 Efterårsferie åben for tilmeldte 

Tirsdag  Den 19 Efterårsferie åben for tilmeldte 

Onsdag  Den 20 Efterårsferie åben for tilmeldte 

Torsdag  Den 21 Efterårsferie åben for tilmeldte 

Fredag  Den 22 Efterårsferie åben for tilmeldte 

   

Mandag  Den 25 Kreativ Halloween 

Tirsdag  Den 26 Hockey turnering  

Onsdag  Den 27 Halloween hygge med regnorme og abehjerne  

Torsdag  Den 28 Cykeltur med Jens  

Fredag Den 29 Filmhygge og Auning svømmehal for tilmeldte 

 



 

EFTERÅRSFERIE i Juniorklubben 

Vi har lavet et spændende program for ugen De tre første dage er vi sammen med de to andre 

juniorklubber i Norddjurs – det glæder vi os til, for det er altid sjovt 

Mandag: Mosegaard museum sammen med Enggården og Fristedet - GRATIS 

Tirsdag: Djurssommerland Halloween sammen med Enggården og Fristedet - Pris: 150 kr. (uden 

sæsonkort). Skal betales ved tilmelding 

Onsdag: Randers svømmehal sammen med Enggården og Fristedet - Pris: 50 kr. Skal betales ved tilmelding 

Torsdag: Vi tager ud i det blå og nyder naturen samt forbereder overnatning for de tilmeldte.   

Overnatning i Juniorklubben er fra kl. 16 til fredag kl. 10. 

Fredag: Lukket 

Hver dag mødes vi i Juniorklubben mellem 9.00 og 09.30 og er tilbage igen 16.00. De dage vi skal ud af huset, 

er det VIGTIGT at man er der senest 09.30 da vi bliver hentet af en stor bus.  

I skal hver dag huske en god madpakke og drikkedunk og tøj efter vejrforhold. 

Hilsen Jens og Elena  

Grundet bemanding og buspladser er det vigtigt at I overholder vores 

tilmeldingsfrist – afleveres senest onsdag d. 13. oktober.  

Navn______________________________________________________ 

Kontaktforældre tlf. nr._______________________________________ 

Forældreunderskrift__________________________________________  

Kommer                                       Kommer ikke 

Mandag   ______  ______ 

Tirsdag    ______  ______ 

Onsdag    ______  ______ 

Torsdag dag   ______  ______                      

Overnatning torsdag til fredag        ______                                   ______ 

 



 

 

Overnatning i Juniorklubben 

 

Torsdag den 21. oktober i efterårsferien holder vi en hyggelig overnatning i 

Juniorklubben for dem som har lyst  

Hvis der er noget der ikke har lyst til at overnatte er det ok at blive hentet kl. 20:00 

vi skal blot have besked om det ved tilmelding. 

Arrangementet slutter fredag kl. 10 hvorefter klubben er lukket. 

Vi sørger for lækker aftensmad samt snacks   

Det er selvfølgelig gratis.  

I løbet af eftermiddagen og aftenen vil vi sørger for at der vil være hyggelige og 

sjove aktiviteter. 

Er der spørgsmål er i velkommen til at ringe til os i Juniorklubben på 21831713 

 

PAKKELISTE 

 Liggeunderlag/luftmadras 

 Sovepose 

 Tandbørste 

 Nattøj 

 Lommelygte 

 

 



 

Vanddiskdasko d. 29/10 i Auning 

 

Kære børn  

I inviteres hermed til vanddiskodasko 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.  

Su. Senest d. 25/10 

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

Jeg kommer til Vanddiskodasko d. 29. okt ___________________________________________________ 

Barnets navn:____________________________________________________________________ 

Forældreunderskirift______________________________________________________________ 

 

Vi håber på at se jer alle sammen til en sjov og hyggelig dag og aften. Er der nogen spørgsmål er i 

velkommen til at ringe.  

Er der noget vi skal vide? Så skriv det her:  

 

 

 

 


