
ÅBEN KLUB
Juniorklubben i Auning og på Åboulevarden i Grenaa 

holder åbent for de børn, der har lyst. 

Kom og vær med til en hyggelig og afslappende uge, 
hvor vi både hygger i klubben og tager på ture ud af 
huset i nærmiljøet og i gåafstand.

Vi har åbent hver dag fra kl. 9-16. Husk en stor 
madpakke, der skal vare hele dagen, en drikkedunk 
og tøj efter vejret.

• Sted: Grenaa Juniorklub, Åboulevarden 62, 8500 Grenaa
• Tid: 9-16
• Kontakt: Grenaa Juniorklub, jk@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 21 83 17 13
• Sted: Fristedet, Nyvangsvej 40, 8963 Auning
• Kontakt: Fristedet, fristedet@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 26 70 03 23

FRILUFTSLIV
Er du vild med udeliv og kunne du godt tænke dig at 

udfordre nogle at friluftslivets mange muligheder, 
så er der et tilbud til dig her. 

Hensigten med dagene, er at vi alle får nogle fantastiske oplevelser i 
naturen. Vi lærer noget om friluftsliv og får nogle færdigheder inden for 
området. Det hele kommer til at foregå i rask trav, så spænd hjelmen og 
tilmeld dig. Husk badetøj hver dag.

Program:

Mandag: Bål og rystesammen hygge på Enggården.

Tirsdag: Pandekageløb og bål.

Onsdag: Tur til Randers klatrepark. Der kan samles op i Ørum og Auning
    efter aftale    

BEMÆRK: Denne dag er vi først tilbage på Enggården kl.17.00.

Torsdag: Vi tager til Allingåbro og fanger signalkrabber. Bagefter tager vi 
    retur til Enggården og tænder op i bålet og hygger, mens vi 
    spiser krabber og fladbrød.    

Fredag: Strand og badetur. 

• Sted: Enggården, Lergravsvej 1, 8500 Grenaa
• Tid: 9-16
• Max antal: 24
• Kontakt: Enggården, enggaarden@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 21 13 63 62

TOUR DE NORDDJURS
Juniorklubberne tilbyder en 3 dages cykeltur rundt i Norddjurs 

kommune fra d. 5.-7. august.

Man kan deltage hvis man er mellem 10-14 år. Der bliver cyklet på stier, 
grusveje og biveje så Mtb. anbefales. Vi overnatter i shelters og spiser 
bålmad. Vi cykler ca. 50 km dagen Forældre er meget velkomne til at 
deltage på turen.

• Sted: Åboulevarden 62, 8500 Grenaa
• Tid: Mandag kl. 9.00 til onsdag kl 16.00
• Max antal: 10 børn, plus forældre
• Pris for forældre: 250 kr,-
• Kontakt: Jens Boe, jk@ungnorddjurs.dk
• Mobil: 53 65 14 05
• Pakkeseddel og rute kommer efter tilmelding.
• Hjelm er påkrævet.

PRAKTISK  INFO
•

•

Man tilmelder sig til EN af de 3 aktiviteter,
som man følger hele ugen.
Aktiviteterne er fra kl. 9:00 - 16:00 alle
dagene.

• Husk madpakke og drikkedunk
til frokost alle dage.

• Husk praktisk tøj
• Mere detaljeret info fås efter tilmelding.

Juniorklubberne i UngNorddjurs inviterer til:

SOMMER
AKTIVITETER
FOR ALLE MELLEM 10 OG 14 ÅR
FRA MANDAG D. 5. AUGUST TIL FREDAG D. 9. AUGUST

PRIS
kr. 250,-

Hvis du allerede er medlem 
af en juniorklub, er aktiviteterne GRATIS

Man er først tilmeldt, når vi har registreret betalingen.
For eksisterende juniorklub-medlemmer er det gratis.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet (senest den 28/6-2019) på dette link: 
https://www.ungnorddjurs.dk/juniorklubber/tilmelding-sommeraktiviteter/

mailto:mlb@ungnorddjurs.dk
mailto:jk@ungnorddjurs.dk
mailto:enggaarden@ungnorddjurs.dk
mailto:jk@ungnorddjurs.dk

