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VINTERFERIE 2022

AKING OG MORO PÅ LIASTUA             MANDAG  21.02

Vinter`n er til for å være ute og ha det morsomt sammen, og denne turen vil 
EV�OPL�BMESJ�HMFNNFÐ��5B�NFE��"LFCSFUU�BLFNBUUF�PN�EV�IBS�FO�lBTLF�NFE�
vann og noe varmt å drikke i termosen din. – Vi tar med grillmat og marshmal-
lows som alle kan spise.

Oppmøte: 10:00 – Tilbake 15:00

KINO I BYEN!                 TIRSDAG  22.02

Endelig kan vi dra på kino igjen – sammen! Dette blir garantert ikke 
kjedelig, stor skjerm, mye lyd og litt skikkelig vinterferiekos!
Ta med: Matpakke, godterier, drikke eller penger til dette om vil.

Oppmøte: 10:00 – Tilbake: 15:00
  
  
LEK, DANS, KONKURRANSER OG KREATIVITET    ONSDAG 23.02 
Vi drar til det berømte Verdenshuset hvor vi skal gjøre masse forskjellige 
saker og ting. Du kan lage mye forskjellige i det store verkstedet, du kan 
danse, synge, spille biljard, brettspill og andre morsomme og spennende 
aktiviteter. Ta med: Drikke og matpakke

Oppmøte: 10:00 – Tilbake: 15:00 

BADELAND I ASKIM               TORSDAG  24.02 
Etter noen deilige dager ute og inne så leier vi vår egen buss og drar på 
tur til Askim badeland. Der er det sommertemperaturer i lufta og deilig og 
varmt i vannet.

(Du MÅ kunne svømme 25m meter uten å stoppe og uten å holde deg i 
bassengkanten for få lov til å være med på denne turen. Om du ikke kan 
det så må du sitte å se de andre bader.  Vi har en svømmetest som alle 
må klare når vi kommer frem)

Ta med: Badetøy, badehåndkle, drikke og matpakke eller penger til dette 
om du vil.

Oppmøte: 10:00 – Tilbake ca. 15:30 

Spørsmål om Aktiv Ferie og Fritid kan rettes til:
E-post: aff@stovnerungdom.no
Mobil: 970 33 525



  

  Fornavn: ..................................... Etternavn: .........................................

  Alder: .................... Adresse: ................................................................

  E-postadresse: .....................................................................................

  Gutt       Jente    (sett kryss)  

 

  Skole: ..................... Klasse: ............

  
Navn foresatte: ................................

  Telefon foresatte: ..................................................................................   Jeg tillater mitt barn å benytte transport som ikke er offentlig.  Jeg tillater også at han/hun blir fotografert under Aktiv ferie og fritid sine aktiviteter 

    

  og at bildene kan brukes i kommunal regi.  (www, brosjyrer, rapporter etc.)                       
  Dato: .................... 

  Underskrift: ..........................................................................................

                         
(Foreldre/foresatte over 18 år)

 KRYSS AV FOR DET DU ØNSKER Å VÆRE MED PÅ:

  Man. Aking og moro på Liastua kr.    50,-

  Tirs. Kino i byen    kr.    50,-

  Ons. Lek og dans               kr.     50,-  

  Tors. Badeland       kr.   100,- 
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INFORMASJON
Påmelding: Ferdig utfylt påmeldingsslipp leveres med kontanter, 
ELLER HELST KORT, på Blokk 58 . Stovner senter 24B  - 
Onsdag 16.02.2022 kl.17:00 – 18:30.

NB: Påmeldinger og penger som leveres andre steder (feks. skole) 
eller på andre tidspunkt enn onsdag 16.02.2022 mellom kl.17:00 og 
18:30 er ugyldige, og utenfor Aktiv Ferie og Fritids ansvar!

OPPMØTE: HVER DAG PÅ BLOKK 58 -  KL.10:00
Gi beskjed om du ikke kan komme eller kommer senere så slipper vi å 
etterlyse deg! Gi beskjed på tlf: 970 33 525 så tidlig som mulig 
(gjerne SMS). Ta på deg klær og sko som passer for aktivitet og vær!

Betaling: All betaling skjer kontant eller med kort ved påmelding. 
Betalte aktiviteter refunderes ikke.

DET ER ET BEGRENSET ANTALL PLASSER, SÅ VI OPPFORDRER ALLE 
TIL Å MØTE TIDLIG FOR PÅMELDING. (40 PLASSER PR. TUR)

Spørsmål om Aktiv Ferie og Fritid kan rettes til:
E-post: aff@stovnerungdom.no
Mobil: 970 33 525

 PÅMELDING ONSDAG 16.02.22. PÅ BLOKK 58, BYDEL STOVNER FRA KL.17:00 - KL.18:30
 

PÅMELDING



www.stovnerungdom.no

vinter 2022vinter 2022stovner rockefabrikkstovner rockefabrikk
Kom til oss i vinterferien og opplev musik-
kglede i byens beste musikkhus!

Mandag 21.februar tom. fredag 25. februar, 
kl. 09.30-17.00.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være 
hos oss. Vi er en koselig møteplass med 
god mat, hyggelige voksne, mange studio-
er, øverom og scene og ungdom som elsker 
musikk!

Alt er gratis!

Meld deg på via: stovnerrockefabrikk.no 
instagram @stovnerrockefabrikk 
eller sms til 477 832 97


