
 

September på Enggården 
 

Torsdag d. 1. Bål og brød 

Fredag d. 2. Kanotur og leg v. Åen – der vil være en voksen tilbage på Enggården 

  

Mandag d. 5. Fisketur på molen 

Tirsdag d. 6. Projekt Bogglad 

Onsdag d. 7. Noget med rollespil 

Torsdag d. 8. Bungee Run og bål 

Fredag d. 9. Bungee Run + fødselsdagsfejring af Enggolf 
 

 

Mandag d. 12. Rep. af rollespilsvåben 

Tirsdag d. 13. Pandekagedag med Charlie og Thoralf 

Onsdag d. 14. Den store forhindringsdag 

Torsdag d. 15. Bowtag  

Fredag d. 16. Rundt om slikbordet 

  

Mandag d. 19. Rollespilskamp i Anlægget  

Tirsdag d. 20. Vi laver slim 

Onsdag d. 21. Bøvsekonkurrence 

Torsdag d. 22. Acryl Pouring m/ Claus 

Fredag d. 23. Bubble the bar 

  

Mandag d. 26. Bordtennis turnering + rugbrødsboller 

Tirsdag d. 27. Bordtennis turnering + krea 

Onsdag d. 28. Svømmehals tur til Randers. Vi kører 14.30 og er hjemme igen kl. 20.00. Pris 50 
kr. Der er 16 pladser. Tilmelding på nedenstående link. Der vil være en voksen 
tilbage på Enggården 
https://www.ungnorddjurs.dk/juniorklubber/randers-water-wellness-
enggaarden/ 
 

Torsdag d. 29. Tun og kost 

Fredag d. 30. Playstation for alle + tunsalat og flútes 
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NYHEDSBREV: 

Så har vi været i gang en lille måneds tid. Og sikke en start. Vi havde en del med på 

turene i uge 31 og til Sommersjov var der 125 børn der deltog. Godt fordelt fra alle 3 

juniorklubber og faktisk også en del som ikke gik i klub.  Der har også været fint 

fremmøde i dagligdagen og alle er bare så glade og nysgerrige.  

Tirsdag d. 6. september får vi besøg af 2 fra biblioteket, De kommer med vores nye 

bøger. Vi er med i Projekt Bogglad, som er et projekt, hvor bøger og læsning er i 

fokus. Vi har tidligere på året haft besøg af dem, hvor de skulle høre hvilke genre 

børnene ønskede, der skulle være i vores ”bogpakke”. Hvilke bøger vi får, ved vi først 

på tirsdag. Vi starter kl. 14.30 og der vil blive serveret lidt lækkert.  

Onsdag d. 28. september tager vi i Water og Wellness i Randers. Der er 16 pladser og 

det er efter først til mølle princippet. Det er en god ide med en madpakke og 
drikkedunk, men der kan også købes mad derude. Vi sørger for snack til køreturen.  

 
Tilmelding:  

https://www.ungnorddjurs.dk/juniorklubber/randers-water-wellness-enggaarden/ 
 

Inden længe kommer der tilmelding til efterårsferien og som det er i ferierne er der 
åbent 09.00-16.00 og 3 fællesture med de andre juniorklubber. 

 
Sæt også allerede nu X i kalenderen: Fredag d. 28. oktober er der vanddisko i Auning 

Svømmehal og mandag d. 31. oktober tager vi til Halloween på Gammel Estrup.  

 

Til sidst vil vi gerne takke de børn og forældre, som hjalp med at passe kaniner i 

sommerferien og de forældre som gav en hånd med til Sommersjov. 

Hilsen 

Mathias, Claus, Bettina og Bente 

 

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/ 
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