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ppvekstavdelingen, Seksjon Fritid

Vinter 2020
Et tilbud til deg som går i 4. til 10. klasse

NB! Tilbudet gis med forbehold om  at 
det kommer snø. Ved snømangel finner 

vi andre aktiviteter tilknyttet Liabakken, 
Liastua og skogen rundt.

 Oppmøte hver dag er uansett på Liastua, 
slik det fremkommer i denne brosjyra.

lyden aV StoVner



VINTERFERIE 2020
LIABAKKEN – LIASTUA                                    MANDAG 17.02 TIL TORSDAG 20.02

BLI MED PÅ SKI-MORO I LIABAKKEN! 

Vil du prøve snowboard, alpint eller langrenn? Da bør du melde deg på 
tilbudet til Aktiv Ferie & Fritid i vinterferien og få mulighet til å prøve det 
du vil – uten å ha eget utstyr!  Utstyr kan du låne av oss, men har du eget 
så ta det med da vi har et begrenset utvalg.  Du vil få tilsyn av voksne hele 
dagen, varm lunsj og det vil være instruktører i bakken og i skisporet alle 
dagene!

Det er også mulighet for de som ikke er påmeldt gjennom AFF til å låne 
utstyr i “BUA”, men det er AFF-deltakerne som har førsteprioritet. 

Det er påbudt med hjelm i bakken for våre deltagere.

Sted: Liastua og Liabakken
Pris: 50,- pr. dag 

Hvis det er plass tar vi imot drop-in påmeldinger.
Husk å ta med deg drikkeflaske merket med navnet ditt! Kaféen er åpen 
med salg av varm drikke, vafler, pølser m.m.

OPPMØTE: KL.09:00 OPPE PÅ LIASTUA – FERDIG KL.15:00 HVER DAG.
SKIHEISEN ER ÅPEN FRA KL.10:00 - 14:30 OG ER GRATIS FOR ALLE!

FOTOKURS  PÅ  LIASTUA        FREDAG 21.02

  
FOTOKURS PÅ LIASTUA FREDAG 22. FEBRUAR  

Lær deg enkle triks på veien mot det gode naturbildet. Stovner media        
arrangerer fotokurs for ungdom mellom 13 og 20 år. Vi skal se nærmere 
på det å ta naturfotografier. Målet er å ta så mange fine bilder at vi kan 
lage en utstilling av resultatet. Vi har noen kameraer, men ta gjerne med 
ditt eget .
Oppmøte klokken 10:00 på Liastua og vi avslutter klokken 14:00
Tilbudet er gratis, du får lunsj, men du må melde deg på! 

  
SKOGSYOGA PÅ LIASTUA     FREDAG 21.02 
  
Skogsyoga fra klokken 11:30 til 13:00, med påfølgende lunsj. 

Tilbudet er gratis. Du får lunsj,
 men du må melde deg på! 

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 - tors Liastua/Liabakken    kr. 200,-

  En dag  Liastua/Liabakken    kr.   50,-

  Fredag  Fotokurs på Liastua    Gratis 

  Fredag  Skogsyoga på Liastua   Gratis 
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 man.   tirs.    ons.    tors.   

INFORMASJON
Påmelding: Ferdig utfylt påmeldingsslipp leveres med kontanter, 
ELLER HELST KORT, på Blokk 58 . Stovner senter 24B  - 
Tirsdag 11.02.2020 kl.16:00 – 17:30.

NB: Påmeldinger og penger som leveres andre steder (feks. skole) 
eller på andre tidspunkt enn tirsdag 12.02.2019 mellom kl.16:00 og 
17:30 er ugyldige, og utenfor Aktiv Ferie og Fritids ansvar!

OPPMØTE: HVER DAG OPPE PÅ LIASTUA KL.09:00
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.

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

 PÅMELDING TIRSDAG 11.02. 20 PÅ BLOKK 58, BYDEL STOVNER FRA KL.16:00 - KL.17:30
 

PÅMELDING



www.stovnerungdom.no

Vinter 2020
Skileik
Skiforeningen arrangerer skileik nederst i Liabakken (ved Tokerud skole)

Når: Søndag 16. februar kl. 11.00- 15.00 (med forbehold om skiforhold). 
Mandag 17. februar - torsdag 20. februar,  kl. 10.00 til 15.00. (Dersom 
det ikke er skiforhold, vil dagene gjennomføres som aktivitetsdager på 
barmark, alle dager kl. 10.00- 14.00). Se oppdatert informasjon på 
www.skiforeningen.no/kalender

For hvem: Familier, barn, ungdom og voksne.
Hva: Skileik for barn og voksne, bål, lek og moro i snøen.
Ta med: Varme klær, skiutstyr (dersom du har), mat, drikke og gjerne noe 
du kan steke på bålet. Sitteunderlag er viktig!.

Påmelding: For grupper over 6 personer, send påmelding så fort som 
mulig

til: cbe@skiforeningen.no Grupper vil få tildelt dag (begrenset plass).
Søndag ingen påmelding nødvendig.

Gratis utlån av skiutstyr til de som ikke har eget.
Følg med på www.skiforeningen.no for oppdatert informasjon.

Påmelding sker på 
www.stovnerrockefabrikk.no
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