
INTRO TIL BOKSING
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00 i Sandbekkhallen
Velkommen til en morsom trening med Stovner Bokseklubb. Vi starter 
med oppvarming og en introsamtale om boksing, går over på teknikk, 
slår på pads, slår på sekker og avslutter økta med styrke og uttøying. 
Alder: 13 til 19 år. Forhåndspåmelding. Du kan være med så mange 
dager du vil, og det går fint å komme bare onsdag eller torsdag hvis du 
ønsker det. 

HØSTFERIEPROGRAM 2020
26. SEPTEMBER - 2. OKTOBER

Lørdag 26. september 
Biblioteket kl 12.00 
Tambar og harepusene
Skuespiller Hanne Dahle leker 
og synger med oss gjennom 
dette eventyret som passer for 
barn fra ca. 4 år.

Mandag 28. september 
Biblioteket kl. 12.00
FIFA-turnering
Velkommen til oss for å vise 
dine ferdigheter i FIFA! 
Premier til vinnerne.

Tirsdag 29. september 
Biblioteket kl. 12.00
Lesestund
Barnebibliotekaren Anders 
leser spennende, morsomme 
og fine bøker.

Onsdag 30. september 
Biblioteket kl. 10.00 - 14.00
Lag vennskapsbånd
Vi stiller med materialpakker til 
alle barna som vil lage venn-
skapsbånd på biblioteket den 
dagen.

Torsdag 1. oktober 
Biblioteket kl 10.00 og 12.00
Sphero Mini er en rask, app-
styrt robot på størrelse med en 
bordtennisball, som beveger 
seg ved hjelp av en gyro og 
et akselerometer. Ta med deg 
mobilen eller nettbrettet og styr 
den lille roboten rundt på en 
bane i biblioteket.

Fredag 2. oktober 
Biblioteket kl. 12.00
Kino
Vi viser Knerten og Sjøormen 
på stort lerret og popper 
popkorn til alle barna. 
Filmen er tillat for alle aldre.

VIKTIG INFORMASJON
Alle tilbudene er gratis, men av 
smittevernhensyn er det 
begrenset antall plasser og  
forhåndspåmelding. For 
detaljer, se kommunens nett-
side eller scan QR-koden med 
kameraet på telefonen din

Aamodt ungdomshus 
Mandag, tirsdag og torsdag 
14-17 og 18-21.
Max 20 personer. 
Send SMS til 92431402 for å 
reservere plass.

Onsdag kl 18-22: 
Skogstur til Speiderhytta, med 
bål i mørket. Max 20 personer. 
Send SMS til 92431402 for å 
reservere plass. 

Klubben på Sandbekken
Mandag, tirsdag og onsdag fra 
kl 16-18 og 19-21.
NB: Forhåndspåmelding! Følg 
med på klubbens nettside eller 
sosiale medier for info om hvor 
man melder seg på.
Discord er åpen hele høst-
ferien. 
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