
 

 

 

 

Kære børn og forældre 

Så er der lige pludselig gået en måned mere og stærkt er det gået. Vi har siden sidste 

nyhedsbrev haft Track 12 og sikke en skøn dag. Der var ca. 130 juniorklubbørn, som 

havde en fest hele dagen, men også trætte til sidst.  

Vi har også været til Klubbernes Dag i Friheden, her var vi 118 af sted og det gik også 

fint selvom der var rigtig mange andre junior- og ungdomsklubber. Må bare endnu en 

gang sige, at de nogle fantastiske børn. Alle var på mødestedet til tiden, så det endte 

med at vi måtte stå og vente på bussen et stykke tid.          

I juni er vi på Enggården alle dage, hvis ikke vi pludselig booker en bus og kører ud i 

det blå. Det er stadig børnenes ønsker fra Børnemødet i april som opfyldes.  

Bemærk at der er lukket tirsdag d. 7. juni, da alle medarbejdere i 

juniorklubberne, skal på pædagogisk dag.  

Nu nærmer sommerferien sig jo med hastige skridt og det betyder, at vi godt kunne 

bruge børn/ forældrehjælp til at passe vores kaniner. Det drejer sig om, at give dem 

mad og vand. Så hvis der er nogen, som ikke er afsted på ferie i ugerne 26, 27, 28, 

29 og 30 og skulle have lyst til at passe kaninerne, må de gerne sende en mail på 

enggaarden@ungnorddjurs.dk med den uge/ de uger man kan og så laver vi en 

fodringsplan. 

I uge 31 er åbningstiden 09.00 til 16.00, der kommer en særskilt seddel ud inden 

længe, hvor der også står, hvordan der tilmeldes. Der vil være fællesture tirsdag, 

onsdag, torsdag. 

I uge 32 er åbningstiden 09.00 til 16.00 mandag, tirsdag og onsdag.                   

Tirsdag er der det store Sommersjov arrangement fra 11.00 til 16.00. Her kommer 

Frederik Leopold og Emilie fra MGP 2021 og underholder + en masse andre sjove ting. 

Der kommer inden længe plakat og tilmelding ud. Til dette arrangement kunne vi 

også godt bruge forældrehjælp, både dagen før og på dagen. Det kommer der mere 

om, sammen med plakat og tilmelding. 

 Hilsen   

Mathias, Claus, Bettina og Bente 
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Juni og Juli på Enggården 
 

Onsdag d. 1. Rollespil 

Torsdag d. 2. Skumfiduser over varmen 

Fredag d. 3. Gamerdag 

  

Mandag d. 6. Lukket - 2. Pinsedag 

Tirsdag d. 7. Lukket - Pædagogisk dag for medarbejderne 

Onsdag d. 8. Afslutning på Valorant 

Torsdag d. 9. Bål med noget 

Fredag d. 10. Sikke et svineri 
 

 

Mandag d. 13. Bordtennisturnering 

Tirsdag d. 14. Bordtennisturnering 

Onsdag d. 15. Krea 

Torsdag d. 16. Alt kan ske 

Fredag d. 17. Vi laver nye rollespilsvåben 

  

Mandag d. 20. Vandkamp 

Tirsdag d. 21. Glidebane 

Onsdag d. 22. Rollespilskamp 

Torsdag d. 23. Bål og heksegryde 

Fredag d. 24. Sommerafslutning med hjemmelavet pizza i pizzaovnen 

  

Mandag d. 27. Anholttur for tilmeldte – Enggården er lukket 

Tirsdag d. 28. Anholttur for tilmeldte – Enggården er lukket 

Onsdag d. 29 Anholttur for tilmeldte – Enggården er lukket 

Torsdag d. 30. Anholttur for tilmeldte – Enggården er lukket 

Fredag d. 1. Anholttur for tilmeldte – Enggården er lukket 

  

UGE 27 LUKKET 

UGE 28 LUKKET 

UGE 29 LUKKET 

UGE 30 LUKKET 

 


