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søndag 04. februar 2018 21:54 - Sist oppdatert torsdag 08. februar 2018 11:08

Til Barn og Ungdom I AJFF.
Barne og ungdomsgruppa har hatt møte 17. januar, og har laget
en aktivitetsplan for året 2018.
Vi startet opp i fjor og hadde
varierende deltagelse. Vi ønsker å nå flest mulig, så vi kan bli mange på aktivitetsdagene dette
året. Vi sender derfor denne informasjonen til våre unge medlemmer.
Vi har et variert program for dette året, som vi håper blir en fin opplevelse for alle som vil
komme.
Har du egne barn eller søsken så ta de gjerne med. Vi har alt som trengs til aktivitenen og dette
er gratis for alle medlemmene. Aktiviteten starter kl.18.00 hvor det IKKE står egne tider.
DETTE BLIR MORO FOR STORE OG SMÅ!!!
Vi gleder oss!

Program 2018.
7. februar

Fuglekassebygging på lokalet

14. Mars

Påskeverksted, og sikkert et besøk av påskeharen!!!!!

18. April

Lage innsekts- hotell på lokalet

26. Mai

Fiske i Tista.
Oppmøte på lokalet kl.12.00

Juni blir det fiskesommer. Vi kommer tilbake med dato for denne aktiviteten.
Juli

Sommerferie.

29. August
oppmøtested.

Arrangeres det besøk på klekkeriet. Kommer tilbake med tid og

15. September

Sopptur og grilling på Ystehedet.

i.
17. Oktober

Oppmøte ved Hovland bensinstasjon. Kl 12.00. Ta med noe å plukke sopp
Rebusløp på Rød Herregård.
Oppmøte på Lokalet. Premier til alle barna som deltar.
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28. November

Juleverksted på lokalet

5.Desember

Grøt-fest på lokalet. Mandel i grøten er en selvfølge.
Påmelding til Mona Gjødalstuen Mobil: 95882028

9. Januar 2019 Blir det igjen koselig juletrefest på lokalet.
Påmelding til Mona Gjødalstuen Mobil: 95882028
VELLKOMMEN SKAL DERE VÆRE!!!
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