Friskus idrettslag
Avd. Øverby

MENTAL HELSE
GJØVIK

Invitasjon og påmelding til kultur og aktivitetsdag – 10 års jubileum

Ski For Alle
Vinteraktivitetsdag på Øverby
Fredag 13. februar 2015 kl. 11.00 - 14.00
En annerledes tilrettelagt ”ut på tur-dag” i Øverbyvegen 95 på Gjøvik

Vi er stolte av å presentere følgende program:
• Modellfly med mer!
• Prøving av ski og truger
• Kanefart/hestekjøring
• Kjøring med hundespann
• Aktiviteter v/Friskus IL: Blowkart, seiling på hjul eller meier
ATV/Beltevogn med slede som du kan kjøre rullestol inn på

• Åpen scene – ønsker du og opptre, ta kontakt ved
påmelding
• Kor- og dansegruppen Korpus
• Kjetil Kjelle med band
• Los Ænsjless
• Brufossgjengen

Egenandel kr 100,- betales i Lavvoen ved ankomst
(ledsager gratis)
• Salg av diverse kioskvarer
• Ta med pølser for grilling om du vil, varmt drikke serveres
• Griller og bål til felles bruk
Påmelding til Gjøvik kommune innen 7. februar 2015
Send e-post til: servicetorg@gjovik.kommune.no Merk påmeldingen med ”Ski for alle” i emnefeltet på e-posten,
eller ring Servicetorget, tlf. 611 89 500.
Vi oppfordrer dagsentra og arbeidsplasser om å gi permisjon til de som ønsker å delta på ”Ski for alle”.
Denne dagen står det sosiale samspillet gjennom fysisk aktivitet i sentrum, treffe gamle og nye venner,
ha det gøy ute i naturen!
Vennlig hilsen arrangementskomitéen
Bjørn Rognstad
Gjøvik Frivilligsentral
avd. Øverby
Tlf. 924 44 924

Sigbjørn Sørlie og
Arne Sigmund Sveum
Friskus IL
Tlf. 922 86 142
941 45 137

Torill Fremstad
og Bjørn Stadsvoll
Mental Helse
Gjøvik

Siri Syvrud og
Ola Narten Svendsen
Gjøvik kommune Kultur
Tlf. 901 10 241
909 40 644

Karl Hans Glommen
Gjøvik og Omegn
Modellflyklubb
Tlf. 924 17 492

(forbehold om endringer i programmet)

Kontakttelefon på arrangementsdagen
vedrørende program, arena, førstehjelp, vær og føre

Ring SIRI og OLA på tlf. 901 10 241/909 40 644

