ÅPNING AV FROGNS NYE STORSTUE

Endelig; etter
mange år med
planlegging og
bygging er det nå
klart for storstilt
åpning av Frogn
kommunes eget
flerbrukshus Smia!
- Vi håper vår
nye storstue blir
til stor glede for
hele kommunens
befolkning, sier
kultursjef Pål Mørk
– som inviterer alle
til storstilt åpning
10.-11. september.
På neste side får du
en titt på det spennende programmet
både i åpningsuken
og i tiden fremover.
Bla om!

Hele gjengen i enhet for kultur gleder seg stort til åpningen av
Frogns nye kulturhus! Fra venstre Helle Rudolph, Pål Andresen,
Elisabet Seljevold Fladmoe, Hege Elnæs, Pål Mørk og Morten Remy Eriksen.

Skoleferien rett i kalenderen din
Skole- og barnehageruten for Frogn er nå blitt relansert
i elektronisk format, med mulighet for automatiske oppdateringer til for eksempel smartmobilen eller i Outlook.
Gå til www.frogn.no/skole og følg instruksjonen, så slipper du å lure på når det
er planleggingsdager i høst eller når juleferien begynner.

Les mer om:

Tilbud om kurs

Fra helse til norskundervisning
Se side 3

Hørt om Bowles?

Jobbe i Frogn?

Bli med da vel!

Spennende stillinger
Se side 3

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 6. september 2016

Se side 4

Klar til start i Smia

Lørdag 10. september inviteres hele Frogns befolkning til åpen dag på vårt
nye flerbrukshus. - Smia vil åpne for nye og spennende kulturarrangementer som vil være et positivt tilskudd til de aktivitetene som allerede finnes i
Frogn i dag. Her kan mange lag og foreninger få vise seg fram, og det skal
være en flott storstue for hele kommunen, sier en spent kultursjef Pål Mørk.

Gratis arrangement
-Se det nye flerbrukshuset

Åpen dag
lørdag10.9 fra kl.1230
Det blir underholdning,
omvisning og bevertning

KL.13

Kl.14
Michelle
Avitsland
Kl.15
Lenny
Kittelsen
Kultursjef Pål Mørk i Storstua som skal fylles med masse variert underholdning fremover: - Jeg tror det blir høy aktivitet i
Smia, og det skal bli spennende å se hva vi kan fylle huset med, sier kultursjefen.
Nå åpner vi dørene! Endelig kan
vi ønske publikum velkommen til
Frogns nye storstue Smia, slik at alle
som ønsker det kan gjøre seg kjent i
flerbrukshuset.
• Smia er på totalt 1400 kvadratmeter,
og har en totalkostnad på 55
millioner kroner.
• Storsal med i underkant av 300
sitteplasser, amfitribune og fullt
lys- og lydutstyr

• Kapell med 75 sitteplasser
• 3 flerbruksrom med plass til mellom
10-26 personer
• Stor foajé med sofa og sittegrupper
• Kultur og Fritid og kirkekontoret har
kontorer i 2. etasje
• Besøksadresse: Dyrløkkebakken
1, 1448 Drøbak, tlf. 64 90 63 12,
epost: smia@frogn.kommune.no.
• Se www.frogn.no for mer
informasjon om leie og utstyr mm.

Høstens program!
NB: Med forbehold om endringer

September:
11.9.
Åpning Kirken
13.9.
Konsert med Drøbak kantori – fremførelse: VOLUSPAA av David Monrad
Johansen
14.9.
Ingrid Bjørnov inviterer til «Bare
Bjørnov», hjemmealenefest med
flygel. Billetter på ticketmaster.no
17.9.
Musikalforestilling med musikalkonfirmantene
18.9.
Jubileumskonsert Drøbak Trekkspillklubb 40 år. Billetter selges i døren.
Oktober:
1.10
Eldredagen
14.10. Tine Thing Helseth Quintet - konsert
15.10. Barneteater kultur
22.10. AD Astra kultur
27.10. Ole Ivars - konsert
28.10. Julie Bergan - konsert
November:
13.11. Kjendiskonsert skolekorpset
19.11
Konsert Drøbak musikkorps

Kl.16 Drøbak studiescene
med Dr.Øbak

Festprogram
for åpningen
av Smia
Åpningen av SMIA markeres
med mange kulturarrangementer under åpningsuka
10.-18. september.
Lørdag 10.09. kl.13.00 – 17.00
Åpen dag for små og store, alle
er velkommen inn. Hver hele time
vil det være kulturelle innslag i
storsalen (varighet: 20 min – se de
ulike artistene med klokkeslett).
Hvis nysgjerrigheten melder seg,
kan du bli med på en guidet tur
i hele bygget. En dag fylt med
hyggelige opplevelser!

Lysvandring i Drøbak
Lørdag 24. september fra kl 20.00 til 22.00

Opplev Badeparken i magisk lysdrakt
Start i Båthavna i Drøbak

Dans
Skyggeteater
Musikk

Lysdesign
Installasjoner

Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og fritid

Søndag 11.09. kl.17.00
Åpningsgudstjeneste i Smia, både
i storsal og kapell. Vi begynner i
storsalen, som innvies til kirkelig
bruk av prost Hege Fagermoen.
Kapellet vil bli vigslet som kirkerom av biskop Atle Sommerfelt.
Drøbak Kantori, Drøbak Gospel,
SoulChildren, Barnegospel og
Drøbak Musikkorps deltar. Etter
gudstjenesten blir det kirkekaffe
og mulighet til å bli bedre kjent i
huset.

Har du
syltetøyglass?
Vi trenger din hjelp! Kultur og fritid
trenger glass til lysvandringen 24.
september. Glassene kan leveres på
Smia flerbrukshus i kassen utenfor
døren, og må være store nok til at
man kan putte en voksen hånd nedi.

Desember:
1.- 4.12 Drøbak studiescene
6.12
Julekonsert kulturskolen
10.-11.12 Juleforestilling Studio
Dynamica

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Psykisk helse og rustjenester, Mental
Helse Frogn, Brukerrådet ved Ressurssenter psykisk helse, Frivilligsentralen,
Helsestasjonen, Frisklivssentralen og
Kultur og fritid markerer:

Verdensdagen for psykisk
helse
Årets tema: «… fordi livet forandrer
seg»
Vi inviterer til et åpent og gratis
arrangement i Drøbak kino
27. september 2016

PROGRAM:
Kl. 18.00: Mingling i hallen og enkel
servering
Kl. 18.30: Åpning ved ordfører Odd
Haktor Slåke
Kl.18.40: Per Anders Nordengen holder et kåseri med humor og alvor, om
god psykisk hverdagshelse
Musikalsk innslag ved Strykeorkesteret
Frogn Kulturskole. Alle er hjertelig
velkommen!
Per Anders Nordengen snakker om
å finne livsglede i
livsalvoret. - Livet
spenner mellom
store ytterligheter.
Ingen går gjennom
livet uten å oppleve
både gleder og
sorger, latter og
tårer. Det kan vi
lære oss å leve med,
sier han. (Foto:
Calle Huth/Studio
Illegal)

KOLS-skole

Frogn kommune tilbyr treningsgruppe for pasienter med diagnosen KOLS. KOLS-skolen starter opp
torsdag 15. september kl 10.30 – 11.30
i i Drøbak gamle gymsal ved Torget.
Siste trening i høstsemesteret er 8. desember (ingen trening i høstferien uke
40). Tilbudet består av en kombinasjon
av trening og undervisning. Pris 300 kr
for semesteret. Gruppen ledes av fysioterapeuter. Det er et lavterskeltilbud
som ikke krever henvisning fra lege.
For påmelding kontakt Bjørg Astrid
Johannessen på telefon 41 53 13 08.

Styrke - og balansekurs

Oppstart: 12. september i Drøbak gamle gymsal ved Torget.
Gruppe 1 på mandager kl 12 – 13 /
Gruppe 2 på onsdager kl 12 – 13 og
fredager kl 11 – 12.
Siste trening i høstsemesteret er

9. desember (ingen trening i høstferien
uke 40). Kurset er et samarbeid mellom
fysioterapitjenesten og seniorkontaktene med øvelser for å bedre styrke,
balanse og bevegelighet. Tilbudet
passer for innbyggere over 67 år som
opplever utrygghet i forhold til balanse. Kursavgift høst 2016: mandager
kr 200, onsdager og fredager kr 400.
Påmelding til: Wenche Sunde tlf. 64 90
65 07, Tone Holti tlf. 415 31375, Bjørg
Astrid Johannessen tlf. 415 31308.

Muskel- og skjelettskole

For deg mellom 18-67 år som har
muskel- og skjelettplager. Målet
med kurset er å komme i gang
med tilrettelagt fysisk aktivitet,
samt øke kunnskapen rundt
aktivitet og livsstil.
• 10 samlinger med
60 minutters variert
trening og 15 minutter hvor vi blant
annet snakker om
hverdagsaktivitet,
å leve med smerter,
motivasjon og mestring og ergonomi i
hverdagen.
• Oppstart- og sluttsamtale med frisklivskoordinator og fysioterapeut for
kartlegging.
• Periode: 14. september til 23. november 2016
• Treningsgruppe: Onsdager kl. 08:3009:45 på Stamina trening Drøbak
• Oppstartsamtaler: Tirsdag, onsdag
og fredag i perioden 29. august til
9. september
• Påmelding: Fortløpende (14 plasser
per kurs) Pris: 300 kr
• Kontaktinformasjon: Kristina Thomassen, frisklivskoordinator Frogn
kommune Tlf.: 474 66 898, epost:
frisklivssentralen@frogn.kommune.no

Demens i nær familie?
Samtalegrupper for
pårørende

Hensikten med en samtalegruppe er
at du kan dele erfaringer med andre
som er i samme situasjon som deg, og
få støtte og styrke til å mestre hverdagen. Du får praktiske råd og tips
og økt kunnskap om demens. Det er
deltakerne selv som bestemmer hva
de ønsker å snakke om eller fortelle.
Alt som snakkes om i gruppen vil være
taushetsbelagt.
Samtalegruppen er åpen. Det vi si at
du ikke binder deg til fast oppmøte,
og nye deltakere kan komme til etter
hvert. Gruppen ledes av demenskoordi-

Bli med på bowls!

nator eller annen fagperson. Tilbudet
er gratis og det blir enkel bevertning.
Brosjyrer er lagt ut på Servicetorget og
Seniorsenteret. Du finner mer informasjon om våre tilbud på kommunens
hjemmesider eller ved å kontakte demenskoordinator Ellen Åmli Kaasa på
tlf. 977 42298/ellen.amli.kaasa@frogn.
kommune.no.
Høsten 2016 er det tilbud om to
forskjellige grupper:
Gruppe 1 ektefeller/samboere: Møtested: Ullerud sykehjem, 2. etg. Stua på
Solgløtt, kl. 12.00-13.00.
Datoer: 13.09., 11.10., 8.11. og 13.12.
Gruppe 2 barn, svigerbarn, barnebarn
eller andre nære pårørende: Møtested: Raskebekken dagsenter, Ullerud
bofellesskap, Ullerudveien 22,
kl. 18.00–19.30. Datoer: 6.9., 11.10.,
8.11. og 13.12
Velkommen til høstens samlinger!

Litt deppa?

Bli med på kurs! Kurs i mestring av
depresjon, KID-kurs, er utarbeidet
for voksne med lette til moderate
depresjonssymptomer.
Dette vil si mennesker som i perioder
kjenner seg nedstemte på en slik måte
at det går ut over livskvalitet og hverdagsfungering. Vanlige opplevelser ved
depresjon er fravær av glede, tristhet,
tilbaketrekning, søvnproblemer, følelse
av å være verdiløs, uro, lite initiativ,
grubling, konsentrasjonsvansker, irritabilitet.
Kursets innhold og målsetning
KID er utviklet av prof.dr.med Odd
Steffen Dalgard, psykiatrisk sykepleier Anne Nevra og psykolog Trygve
A Børve. KID-kurs basert på kognitiv
teori og terapi, og har bevist effekt
ved depresjon. Som deltaker på KIDkurs får du opplæring i bruk av ulike
metoder og teknikker for å endre
tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/
depresjon. Målet med KID-kurs er
at du, gjennom den modellen og de
verktøyene som kurset tilbyr, skal stå
sterkere i selv å håndtere depresjon/
nedstemthet – både her og nå, og på
sikt.
Det er ikke nødvendig å fortelle om
egne utfordringer i gruppa, men kurs-

Bowls er den
mest populære
sporten blant
pensjonister i
England, men
er et nytt
tilbud i Norge.
Nå kan du bli med å spille!
Bowls er en blanding av curling og boccia, og går ut på å trille kuler som veier
ca. halvannet kilo mot en liten kule i
andre enden av en matte. Det kreves
ikke særlig fysisk styrke, og deta går
fint å sitte i en stol og kaste.Frogn Seniorsenters daglige leder Sissel Johansen
med aktivitør Helene Ramstad i spissen,
inviterer til prøverunder i Drøbak gamle gymsal. Vi spiller tirsdager fra 10.00
– 11.30 i Drøbak gamle gymsal. Dette
er et lagspill, men lagene vil bli trukket
ut tilfeldig blant de fremmøtte (to lag
pr. matte). Etterpå er det Bowls-kafé på
seniorsenteret for de som ønsker det.
Dette er et gratis og åpent tibud for
alle. Vi oppfordrer alle våre pensjonister, og gjerne unge pensjonister og
menn til å være med og skape noe nytt!

deltakerne må arbeide med sitt eget
hjemme, og ved hjelp av de modellene
som gis på kurset. Kursboken «Å mestre depresjon» benyttes aktivt både på
kurset og i hjemmearbeidet.
Praktiske opplysninger
• Du må være folkeregistrert i Frogn
kommune.
• Kurset går 2-4 ganger i året i regi
av psykisk helsetjeneste i kommunen. Kurset blir ledet av godkjente
kursledere og går ukentlig over åtte
ganger. Hver samling er på 2,5 timer.
Det er vanligvis 8-12 deltakere på
hvert kurs.
• Kurset koster kr 500.
• Dersom du ønsker mer informasjon eller å melde deg på kurs kan
du gjøre dette gjennom din fastlege eller ved å ta kontakt med
Søknadskontoret i kommunen på tlf:
64 90 60 00/61 00. Du kan også ta
direkte kontakt med kursledere, Tine
Hegg på tlf. 400 27341 og Kirsten
Aaslund på tlf. 415 31388.
• Mer informasjon om KID finner du
på www.fagakademiet.no og på
www.psykiskhelse.no
• Oppstart: mandag 3.10.16 kl.14.0016.30, så følgende datoer: 3.10,
10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11 med
oppfølgingsdag 5.12.16.
• Kursleder: Ann-Kristin Brandstamoen/Kirsten Hjørdis Aaslund

Trafikk og teknikk
• Badevannskvalitet: MIK er snart
ferdig med å måle badevannskvaliteten for i år, og så langt har nesten
90 % av resultatene fra målingene
vært av utmerket kvalitet.
• Hovedplan for vannforsyning:
Ny hovedplan for vannforsyning
skal opp som temadiskusjon i neste
kommunestyre. Ny hovedplan for
avløp og vannmiljø skal opp som
temadiskusjon senere i høst. Varsel
om oppstart av revidering av lokale
forskrifter: Lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker
mv., Lokal forskrift om gebyrer for

saksbehandling og kontroll/tilsyn
av mindre avløpsanlegg og Lokal
forskrift om gebyrer om vann- og
avløpsgebyrer er alle under revidering. Arbeidet varsles igangsatt med
hjemmel i forskrift om begrensning
av forurensning og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.
• Asfaltarbeid: Driftsavdeling for vei,
park og havn har ferdigstilt arbeidet med rundkjøringen på Grande.
I forbindelse med arbeidet er det
asfaltert i rundkjøringen, Solveien
og Grandeveien. I tillegg er Bassengveien, Seimbakken, deler av Seier-

stenveien, gang- og sykkelstier ved
Seierstenveien asfaltert, mens Digerudveien er under arbeid.
• Trafikksikringsarbeid: Vi minner
om det pågående anleggsarbeidet
i forbindelse med det nye badeanlegget på Seiersten. I Belsjøveien
ovenfor Seiersten ungdomsskole, ved
krysset Vollveien, er det nå satt opp
tre kraftige, midlertidige fartshumper. Disse kommer brått på og tvinger
biler og syklister til å kjøre svært
sakte, dette for å trygge elevene som
skal til og fra skolen. Folk som bor
i området Vollveien, Tunveien osv.

anbefales å
kjøre ut av området via Smieveien. Vi oppfordrer på generelt
grunnlag folk
til å unngå bilkjøring i området.
• Trafikksikringsplan: Kommunen
har fått inn mange gode innspill til
trafikksikringsplanen og oppfordrer
folk til å fortsette å sende inn til
postmottak@frogn.kommune.no,
merkes trafikksikringsplan.

For løpende informasjon og nyheter: følg Frogn kommune på Facebook!

		

KUNNGJØRINGER FORTS.

Følg med på
våre aktiviteter
Gratis norskundervisning

Oppstart mandag 22. august kl.10.30
for alle nye og gamle elever.
Vi deler inn i nye grupper etter nivå.
Velkommen til Drøbak kino Storgata 3
(inngang fra baksiden). Frogn Frivilligsentral: mobil 415 31 413.

Et møtested i Frogn for
deg som er eller har berørt
av kreft

Torsdagskaffen holdes den første
og tredje torsdagen i måneden, fra
kl 12.00–14:00 i 1.etasje på Drøbak
Hospital.
Det blir servert enkel lunsj og kaffe,
samt ett glass med noe forfriskende
når du kommer (pris kr 50.) Her kan
du utveksle erfaringer med andre som
er i, eller har vært i lignende situasjon
som deg. Vi ønsker at dette skal være
en arena med fokus på livskvalitet og
mestring, hvor en kan dele gode råd
og tips med hverandre. Både du som
har eller har hatt kreft samt pårørende
er hjertelig velkommen.

Høstens program er som følger:
• 1. sep: Åpent tema
• 15. sep: Besøk av pasientforeninger
(PROFO / Brystkreftforeningen)
• 6. okt: Historien om Hospitalet – Kari
Rosenkilde, Drøbak verneforening
• 20. okt: Senskader etter kreftbehandling - Siri Lothe Hess, Nasjonal
kompetansetjeneste
• 03. nov: Åpent tema
• 17.nov: Ernæring – Kristina Thomassen, frisklivskoordinator
• 1. des: Åpent tema
• 15. des: Diktopplesning av lokal
forfatter – Aud Ragna Gulbjørnrud
Ta gjerne kontakt med kreftkoordinator på tlf 47468526 for spørsmål.
Velkommen!!

Plan for kulturminner

Frogn kommune har satt i gang
planarbeid for å utarbeide en
kommunedelplan for kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap
for Frogn.

Målsetningen er å få en bedre oversikt
av hva som finnes av verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i hele kommunen. Planprogrammet som har vært på offentlig
høring skal nå i september endelig
vedtas i kommunestyret.

Fredning av Froen gård

Frogn kommune har mottatt forslag til fredning av Froen gård med
omliggende kulturlandskap etter
kulturminnelovens (kml) §§ 15 og 19.
Fredningsforslaget skal forelegges
kommunestyret iht. kulturminneloven
§ 22 nr. 3 før endelig vedtak fattes av
Riksantikvaren. Fredningsforslaget
av 14.12.2015 omfatter Froen gårds
gårdsplass og hageanlegg iht. kulturminneloven § 15 og landskapet rundt
gårdsanlegget iht. kulturminneloven
§ 19. Formålet med fredningen er å
sikre et eksemplar av en terrassehage
utformet i renessansestil knyttet til
Froen gård. Videre skal områdefredningen sikre og bevare gårdsanlegget
virkningen i miljøet og kulturlandskapet som er av nasjonal betydning.

Åpne møter på rådhuset

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 6. september kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00. Temadiskusjon om «kvalitetsmelding for Frogn-skolen» - kl 16.30.
Publikum kan delta i temadiskusjonen.
Administrasjonsutvalget onsdag 7.
september kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 7. september kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Temadiskusjoner fra kl. 16.50 om:
«Tiltaksplan idrett, friluftsliv og
nærmiljø», «Trafikksikkerhetsplan
Frogn kommune 2016», «Hovedplan
vannforsyning». Publikum kan delta i
temadiskusjonene.
Kontrollutvalget mandag 12.
september kl. 14.00 i møterommet
Fraunar.
Kommunestyret mandag
19. september i møterommet Fraunar. Kl. 16.30 innspill/spørsmål fra publikum. Behandlingen av sakene starter
kl. 17.00. Eventuelle orienteringer
legges før kl. 16.30.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er det
avsatt inntil ½ time til spørsmål/innspill
fra publikum. Det er ikke anledning
til å stille spørsmål eller komme med
innspill til saker som skal behandles i
møtet.

LEDIGE STILLINGER
Avdelingsleder
Heer skole SFO

Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter
Arbeidstid: To-delt turnus dag/kveld
med arbeid to av seks helger
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon
som sykepleier, må beherske norsk godt,
muntlig og skriftlig. Personlig egnethet
vil bli vektlagt.
Kontaktperson: Avdelingsleder Trine
Bråthen, tlf. 64 90 64 54, Mina El-Melhaoui 64 90 64 82 og plasstillitsvalgt
NSF, Bjørg Norberg, tlf. 64 90 64 57
Søknadsfrist: 18. september 2016

Helsefagarbeider/hjelpepleier 80 %

Helsefagarbeider/hjelpepleier/sykepleierstudent/
vernepleierstudent

Arbeidssted: Heer skole
Kvalifikasjonskrav: Pedagogisk utdanning - barnehagelærer/førskolelærer
eller annen ped.utdanning. Erfaring
med arbeid med barn fra barnehage og/
eller skole. Personlig egnethet vil bli
vektlagt.
Tiltredelsesdato: Snarest mulig
Kontaktperson: Inspektør Silje
Fledsberg Eriksen, tlf. 950 67266
Søknadsfrist: 11. september 2016

Ansvarsområde: Miljøarbeid i bofellesskap for personer med demens
Arbeidstid: To-delt turnus dag/kveld
Arbeidssted: Ullerud bofellesskap
Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon
som helsefagarbeider/hjelpepleier, må
beherske norsk godt, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktperson: Avdelingsleder
Lillemor Svenning, tlf 64 90 62 75
Søknadsfrist: 11. september 2016

Sykepleiere hjemmesykepleien

Stilling: 5 x sykepleier 100 % (fire faste
stillinger, 1 svangerskapsvikariat t.o.m
20. august 2017)

Stilling: Hjelpepleier/helsefagarbeider/
sykepleierstudent - seks stillinger,
faste eller midlertidig som student,
15%-18.5 %
Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter
Arbeidstid: Helg, dag og kveld
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Må beherske
norsk godt, muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktperson: Gruppeleder Trine
Bråthen, tlf. 64 90 64 54 og plasstillitsvalgt NSF, Bjørg Norberg, tlf. 64 90 64 57
Søknadsfrist: 18. september 2016

BIBLIOTEKET
• 7. september:
Språkkafe – lese og
prategruppe for innvandrere, kl. 19.00
– 20.00
• 14. september: Frogn historielag
kl. 17.00 – 19.00
• 22. september: Seniorsenteret
informerer kl. 13.00
• 28. september: Advokatvakt.
Kl. 17.00 - påmelding
• 28. september: Frogn historielag
kl. 17.00 – 19.00. Dis er tilstede.
• 29. september: Presentasjon av
filmbib, appen der du kan se gratis
kortfilmer, kl. 18.00
• 5. oktober: Bokkafé kl. 13.00. Torkild
Baden presenterer sin kunstbok.

Faste arrangementer:
• Byantikvaren gir råd og veiledning
om ditt verneverdige hus. Hver tirsdag kl. 12.00 – 15.00
• Åpen barnehage hver tirsdag
kl. 09.30 - 12.00 (følger skoleruta)
• Språkkafé - lese- og prategruppe
for innvandrere.
• Lesesirkel første torsdag i måneden
kl. 19.00
• Bokkafé: Første onsdag i mnd. En
av våre bibliotekarer presenterer
lesverdige bøker. Servering av kaffe
og noe å bite i.
• Advokatvakt: Du får en halv times
gratis konsultasjon hos en advokat.
Påmelding.
• Lik oss på Facebook!

Følg oss på snap!

Har du sett vår nye Snapchat? Frogn kommune er på lufta
under navnet «skjeridrobak» på Snapchat.
Nå kan dere følge oss for mange spennende saker som foregår
i den nydelige byen vår. Skriv enten inn navnet «skjeridrobak»
på Snapchat eller skann Snap-koden på bildet. Frogn kommune
er også på Instagram og Facebook. På facebooksiden vår har vi
nærmere 4400 følgere som får nyheter og nyttig informasjon;
følg oss der du også! Vi ses!

Fin sommer

Sommerens aktiviteter med turer til
Kristiansand, Sommarland i Bø, Boda
Borg og Høyt og Lavt har gitt læring,
samhold, mestring, mye latter og ikke
minst nye vennskap. Det er et privilegium å være sammen med disse ungdommene – og selv om vi ikke har for vane
å drive selvskryt, er vi faktisk ganske
stolte av hva vi har fått til. Det er en
stor jobb som ligger bak; planlegging,
handling, logistikk og samarbeid. Alt er

tenkt gjennom til minste detalj og det
er mange hensyn som skal tas. Kommunens sommeraktiviteter arrangeres
for annet år på rad, noe som er gjort
mulig blant annet ved tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Vi håper de fortsetter å støtte
oss. En takk også til «Bruktmarkedets
glade damer» for pengene vi fikk - stor
jubel fra ungdommene når det ble is
og mat!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 4. oktober
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Vi ønsker å takker alle de 85 unike ungdommene kultur og fritid har hatt med på gratis sommeraktiviteter i
sommer (og takk til de foresatte for lånet)!

