Drøbakbadet
– en realitet i 2018?
Et nytt svømmeanlegg i Drøbak vil kunne åpne i 2018 til glede for alle innbyggere.
Bla om og se hva som er planlagt!

Hjemmesykepleier i Frogn i 50 år!
«Aud er selveste hjemmesykepleien, hun», sier kollegene om Aud Solli Olsen – 71 år og fremdeles i jobb som hjemme
sykepleier i Frogn kommune. Og det har hun vært i snart 50 år, helt siden 1. september 1966!

Aud Solli Olsen har jobbet som hjemmesykepleier i Frogn kommune i 50 år neste år.
Slå den!

– Her kokte vi sprøyter og redskaper på
en liten kokeplate, og det var mange
tunge løft. Etter hvert ble vi flyttet inn
under sosialkontoret, og oppgavene
var mange og varierte. Det er en utro
lig forskjell til jobben i dag, nå som vi
har engangsutstyr og hjelpemidler for
løfting og alt mulig, forteller Aud –
som ikke er like glad i alt det datatek
niske, men fikser det også, gjerne med
litt hjelp fra yngre kolleger.
Hjemmesykepleien har hatt varierte
tilholdssteder gjennom årene, og Aud
har vært med på flyttelasset hele veien:
Storgata, kinobygget, Grande, råd
huset, brakkene i Rådhusveien og nå i
nye lokaler i Grenåveien.

Beskjeden på egne vegne, men stolt
av jobben sin. Det er kjennetegnet på
Aud Solli Olsen, som begynte som en
av to i hjemmesykepleien da tjenes
ten startet opp i kommunen i 1966.
Aud flyttet fra Berkåk til Drøbak som
18-åring, og begynte på Drøbak Føde
hjem som elev i spedbarn- og barsel
pleie i 1962. i 1966 startet hun opp
hjemmesykepleien gjennom Sanitets
foreningen fra et lagerrom i distrikts
legens hus i Drøbak.

Med små barnebarn, friske bein og
god pust holder Aud seg i form også
gjennom å være aktiv farmor og ved å
spille trompet i Drøbak musikkorps. Å
spille i 17. mai-toget har hun imidlertid
«bare» gjort i 20 år: – Jeg er nok en
lojal type, sier hun forsiktig og legger
til: – Dessuten er jeg så heldig at jeg
sjelden er syk; tror jeg har vært for
kjølet bare et par ganger.
Det er ikke mange boliger i Frogn
Aud ikke har vært innom i tjenesten i

Sammen med gode kolleger: f.v. Irene, Teresa, Eva, Aud, Gerd, Noemia og Catarina.

Økonomisk handlings
program 2016–19

Se alt som skjer på
biblioteket!

16

Les mer om:
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årenes løp, og hun kjenner de fleste.
Nå går hun ekstravakter i gjennomsnitt
2–3 ganger i uken: – Det har alltid vært
en hyggelig, takknemlig og menings
full jobb, og jeg tenker egentlig lite på
alder og på at jeg kanskje burde slutte
fordi jeg er blitt så gammel. Det er

Se side 4

bare når jeg treffer kjente som utbry
ter «Hva?? Jobber du ennå??» at jeg
tenker på at jeg kanskje burde slutte.
Men jeg håper sjefen sier fra hvis de
ikke kan bruke meg mer…
– Ikke snakk om, sier avdelingsleder,
– hva skulle vi gjort uten deg!

Jobbe i Frogn?
Se de spennende stillingene som
lyses ut nå! Er det noe for deg?
Se side 4

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 10. november 2015

Badeanlegg på tegnearket
Idrettsbasseng, terapibad, motstrømbasseng, lekesone for barn og badstue. Det er hoved
elementene i planene for Drøbaksbadet, som de folkevalgte nå har tatt stilling til.
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Drøbaksbadet og Frognhallen er vik
tige offentlige bygg i Drøbak. Her skal
alle kjenne seg velkomne og det skal
være et trivelig sted å besøke, trene
og jobbe. Drøbaksbadet skal ikke være
stort og prangende, men ta vare på og
utnytte skogsskråningen der det ligger.
Bygget tilpasses terrenget, og legges
inn i skråningen med en lav fasade
mot sør. Hovedinngangen er lett synlig
fra gangveien, turområdet, skolen og
parkeringsplassen.
I følge de fremlagte planene, skal
fasaden på Frognhallen byttes ut for å
skape et helhetlig prosjekt, der Frogn
hallen, Sportshallen, den nye trafoen
og badet fremstår som ett anlegg.
Anlegget skal forvaltes i lang tid og bør
derfor være enkelt å vedlikeholde.
Anlegget
Drøbaksbadet skal være et sted for
hele familien. Det skal tilby plass for lek
og undervisning, terapi, samt mosjon
og konkurranser. Det at bygget ligger
inn i skråning og har sin ene åpne

geplassoppfølging, samt valg av materialer og produkter. Det er i tillegg
utarbeidet et miljøprogram og en miljøoppfølgingsplan (MOP) som skal
implementeres i prosjektet.

fasade mot sydøst, gjør at utsikten mot
fjorden og det store landskapsrommet
blir en viktig kvalitet i badet.
Drøbaksbadet og Frognhallen deler
en stor felles hovedinngang. Foajéen
har to nivå: et på nivå med nåværende
gulv i Frognhallens kontordel, og et
med Frognhallens tribune. Heisene og
trappen er plassert direkte innenfor
entréen og kobler sammen alle gulv
nivåene i bygget og sørger for univer
sell tilgjengelighet til alle funksjoner i
anlegget. Den gjennomgående foajéen
kobler samtidig anlegget til de øvrige
funksjonene i Seiersten idrettspark og
skogssiden. Her kan det også plasseres
servering/kafé, som vil gi en sentral
møteplass.
Terapibad og idrettsbasseng
I opplæringsbassenget/terapibadet skal
man kunne drive f.eks. svømmeunder
visning og gruppetrening. Denne delen
kan leies ut ved behov og interesse,
men skal forøvrig være en integrert del
av svømmehallen.

Idrettsbassenget skal fungere vekselsvis
som treningsbasseng, konkurransebas
seng for mindre ungdomskonkurranser,
for mosjon og undervisning. Det skal
også være rom for lek og aktiviteter
til f.eks. kajakk-klubben. Gjennom å
minske banenes bredde fra 2,5 (kon
kurranse) til 2,0 (trening) kan man ha
fem baner tilgjengelig for svømming
uansett om man har stupetårnet åpent.
I tilknytning til idrettsbassenget ligger
en tribune og et område for konkur
ransefunksjonærer.
Bølgebasseng,
barnebasseng og vannsklie
Et bølgebasseng og en lang vannsklie
plasseres i et høyt rom sentralt i badet.
I tilknytning til serveringsstedet for
våtkaféen samles bassengområdet for
barna. Det er et intimt rom med lav
takhøyde som bidrar til bedre akustikk.
Et barnebasseng og en fontenelek
el. plasseres mot våtkaféen, mens et
motstrømbasseng eller lignende for de
litt større barna plasseres mot idretts
bassenget.

Videre fremdrift:
• Offentlig kunngjøring av anbuds		
konkurranse på www.doffin.no
i desember 2015
• Anbudsfrist februar 2016
• Godkjenning av endelig
kostnadsramme i mars 2016
• Kontrakt inngås med totalentre
prenør i april 2016
• Byggestart mai 2016
• Innflytting og idriftsetting i
desember 2017/januar 2018

!

Kommunestyret behandlet
saken om svømmeanlegget
på kommunestyremøtet
tirsdag 9. november
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Anlegget kan ferdigstilles
desember 2017

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no

KUNNGJØRINGER
Er du pårørende til noen
med demenssykdom?

Da er du velkommen til å bli med i en
samtalegruppe!
Ved å delta i en samtalegruppe kan
du dele erfaringer med andre som
er i samme situasjon som deg selv, få
støtte og styrke til å mestre hverdagen,
få praktiske råd og tips og øke kunn
skapen om demens.
Tilbudet er gratis og det blir enkel be
vertning. Samtalegruppene starter opp
i november 2015.
Gruppe 1: For ektefelle/samboer til
personer med demens som er hjemme
boende. Møtes første gang tirsdag 3.
november kl. 12.00-13.30 - deretter hver
første tirsdag i måneden. Sted: Ullerud
sykehjem, 2.etg. Stua på Solgløtt.
Gruppe 2: For barn/svigerbarn og andre
nære pårørende til personer med de
menssykdom. Møtes tirsdag 10. novem
ber kl. 18–19.30 – deretter hver andre
tirsdag i måneden. Sted: Raskebekken
dagsenter, Ullerud bofellesskap.
Gruppe 3: For ektefelle/samboer til
personer med demens som har lang
tidsopphold på institusjon. Møtes
første gang tirsdag 17. november
kl. 12 -13.30 - deretter hver tredje
tirsdag i måneden. Sted: Ullerud syke
hjem, 2.etg. Stua på Solgløtt.
Ta gjerne kontakt for påmelding og
spørsmål: Demenskoordinator i Frogn
kommune Ellen Åmli Kaasa,
tlf. 977 42 298, E-post: ellen.amli.kaa
sa@frogn.kommune.no Velkommen!

Førjulskveld på
Opplæringssenteret

Opplæringssenteret
inviterer til førjulskveld
torsdag 26. november
kl. 16.00 til kl. 19.00. Ta
med venner og familie
for en hyggelig kveld
sammen med oss! Vi
holder til i Holterkollveien 2 i Drøbak,
rett bak Drøbak City. Ring hvis du ikke
finner frem 64 93 87 90.
Denne kvelden har dere mulighet til å
kjøpe flotte julegaver samtidig som det
er tid til hyggelig prat og omvisning
på senteret. Varm gløgg og pepper
kaker står på menyen. Barna kan lage
egen julemus (til/fra-mus til å sette på
gaver).
Ta med godt
humør og
julegave
liste så er
vi helt sikre
på at du har
fått handlet
noen fine
julegaver innen kvelden er omme. Kun
kontant betaling.

Bli med oss
på tur!

De siste turene i
høst går 11. og 25. november.
Påmelding: mobil 995 30438 eller mail:
veronica.hove@online.no

Søndag 29. november
på Drøbak torg
 Kl 15.30 Barneforestilling
med Kattas figurteater på biblioteket
 Kl 16.30 Underholdning fra scenen
 Kl 17.00 Julegrana tennes
 Kl 16-18 Frogn Frivilligsentral og
«fetter’n til julenissen» tar imot
gaver til barn som trenger litt
ekstra i Frogn.
Drøbak - Frogn skolekorps arrangerer
julemesse lørdag og søndag

Nytt fra Frogn seniorsenter
Arbeidsstuen har julesalg –
tirsdag 1. desember kl. 11.00.
Velkommen til årets julemesse på
arbeidsstuen vår. Her kan du finne fine
ting til dekorering av julehuset ditt, noe
fint for å gi bort i gave til noen du er
glad i. Vi har varme og lune sokker og
votter. Kanskje du vil ha tovede tøfler
som ikke sklir? Kom og se, du vil garan
tert finne noe du liker. I gangen har vi
julelotteriet med utrolig mange flotte
gevinster – kanskje du har lykken med
deg og vinner en ting eller to.
Kaféen vår har åpent fra 09.30 – 13.30.
Her får du kjøpt nydelige rundstykker
og deilige vafler. PS: onsdager og fre
dager har vi deilig, hjemmelaget
middag. Kafeen er åpen fra 09.30 –
13.30. Middagsservering fra 12.30.
Velkommen til hyggelig samvær!
Juletur til Charlottenberg –
onsdag 2. desember.
Vi stopper på Kvinnemuseet i Kong
svinger og på Morokulien for kaffe og
rundstykker. Etter shopping i Charlot
tenberg er det tilbake til Morokulien
for å spise juletallerken og riskrem.
Pris kr. 600,- pr. person. Bindende
påmelding innen 14. nov. til Frogn
seniorsenter, Niels Carlsens gt. 20,
tlf. 64 90 61 85 / Vesla, tlf 982 10 354
og Ruth, tlf. 979 68 836.
Julemiddag i kafeen
onsdag 16. desember kl. 13.00.
Det er påmelding innen torsdag
10. desember. Kom innom eller ring
64 90 61 85. Prisen er satt til kr. 100,pr. person. Velkommen!
Gløgg og pepperkaker!
Mandag 21. desember serveres gløgg
og pepperkaker i hallen utenfor
kafeen og arbeidsstua. En hyggelig
inngang til julen og julestemningen!
Velkommen!

Kafé Treffpunkt

Vi inviterer til kafé
kveld for alle per
soner med demens
og deres pårøren
de i Frogn kom
mune, hjemme
boende og beboere på sykehjemmene
og Ullerud bofellesskap
Onsdag 18. november kl. 18.00 på
Raskebekken dagsenter
Servering og loddsalg med fine pre
mier. Underholdning av den lokale
sanggruppen Sansegal med sanger
fra 50-tallet. Velkommen til hyggelig
samvær med mye spøk og moro! Inn
gang: 50 kr for pårørende. Arrange
mentet støttes av Nasjonalforeningen
for folkehelsen innsamlingsmidler fra
TV-aksjonen 2013

Orientering om høring og
offentlig ettersyn av planforslag – Reguleringsplan
Gang- og sykkelveg Fv.76
Osloveien, Ottarsrud –
Bakker bru

Hovedutvalg for miljø- plan og byg
gesaker har i møte 26.10.2015 vedtatt
å legge planforslag for detaljreg
ulering «Gang- og sykkelveg Fv.76
Osloveien, Ottarsrud – Bakker» bru ut
på offentlig ettersyn. I tråd med plan
og bygningsloven § 12-10 blir grun
neiere, naboer og berørte organis
asjoner og regionale myndigheter
orientert om planforslaget. Detaljert
informasjon om planforslaget finner
du på kommunens hjemmeside. Frist
for å komme med merknader til pla
nen er 22.12.2015.
Planforslaget berører eiendommene
på begge sider av Osloveien mellom
Ottarsrud og Bakker bru samt eien
dommene i Røedsholtet boligfelt.
Hensikten med planforslaget er å øke
trafikksikkerheten på Fv. 76 ved å
tilrettelegge for bygging av gang- og
sykkelveg på strekningen Ottarsrud
til Bakker bru, redusering av antall
avkjørsler samt oppgradering av
bussholdeplassene. Gang- og sykkel
vegen skal etableres på sør- og vestsi
den av fylkesvegen. Ved
Bilitt forskyves veibanen over en stre
kning på ca. 600 meter mot nord, for
å gi plass til gang- og sykkelvegen
mellom veibanen og eksisterende
bebyggelse.
Planforslaget er lagt ut på kommu
nens hjemmeside og kan ses på
denne adressen: https://www.frogn.
kommune.no/felles/horinger/
På hjemmesiden ligger forslag til
plankart, planbestemmelser, plan
beskrivelse, illustrasjonsvedlegg,
ROS-analyse samt saksfremstilling fra
politisk behandling av planforslaget.
Planforslaget kan også sees i papirut
gave på Servicetorget, Frogn rådhus.
Dersom du har innspill eller merknad
er til planforslaget må disse sendes
skriftlig til Frogn kommune, Hovedut
valg for miljø-, plan-, og byggesaker
på e-post til postmottak@frogn.kom
mune.no eller per post til postboks
10, 1441 Drøbak. Merknadene må
sendes innen 22.12.2015.
Etter endt frist vil samtlige merknader
bli vurdert før saken fremmes til ny
politisk behandling og endelig vedtak
i kommunestyret. Berørte parter vil bli
orientert særskilt om vedtatt plan.
Ta kontakt med saksbehandler om
du har spørsmål til planforslaget eller
videre behandling.

Handlingsprogrammet 2016–19: Hva skjer i Frogn?
Rådmannens forslag til handlingsprogram i perioden 2016–2019 forteller detaljert om planer og
strategier de neste fire årene. At det blir endringer, er det eneste sikre fremover!
Handlingsprogrammet er en plan for å
realisere målene i kommuneplanen og
blir revidert og vedtatt hvert år i kom
munestyret.
Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og fritid
– Kommunens planlegging må være
robust for å møte endringer i ramme
betingelsene. Videre vil kommune
reformen – uansett utfall – få betydning
for kommunens planlegging, sier råd
mann Harald K. Hermansen.

Flere store investeringsprosjekter skal
realiseres i fireårsperioden. De største
prosjektene er:
• Helsebygg
• Badeanlegg
• Boliger
– Frogn kommune er stolte av å
levere gode tjenester tilkommunens
innbyggere hver dag. I landets mest
omfattende rangering av kommunale
tjenester, Kommunebarometeret, kom

Frogn i år på en inntektskorrigert
24. plass. Rådmannen har en ambisjon
om å holde denne plasseringen. Det
krever at kommunen også må forbedre
sine tjenester på områder der kvalite
ten ikke er god nok i dag. Vesentlige
investeringer skal også finansieres i vår
kommune fremover, og her vil balansen
mellom kvalitet i tjenestene og evnen
til å bære investeringene bli utfordrin
gen, understreker rådmann Hermansen.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på facebook

LEDIGE STILLINGER

KUNNGJØRINGER
Åpne møter i rådhuset

Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne
Tirsdag 10. november kl. 18.00 i
møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen
Tirsdag 10. november kl. 18.00 i
møterommet Oscarsborg
Eldrerådet
Onsdag 11. november kl. 16.00 i
møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra innbyggerne fra
møtestart.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker
Mandag 16. november kl. 16.30 i
møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra innbyggerne fra
ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg
og kultur
Tirsdag 17. november kl. 16.30 i
møterommet Fraunar
Innspill/spørsmål fra innbyggerne fra
ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget
Onsdag 18. november kl. 14.30 i
møterommet Oscarsborg.
Formannskapet
Onsdag 18. november kl. 16.30 i
møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra innbyggerne fra
ca. kl. 18.00.
Formannskapets budsjettmøte
Mandag 30. november kl. 16.30 i
møterommet Fraunar.
Kommunestyret
Mandag 7. desember i møterommet
Fraunar. For tidspunkt for informas
jon og orienteringer, se kommunens
hjemmesider.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
fra ca. kl. 17.15.
Behandling av saker starter kl. 18.00.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra innbyggerne. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut til gjenn
omsyn på Servicetorget og på inter
nett: www.frogn.no

Biblioteket:
Faste arrangementer:
• Åpen barnehage
hver tirsdag kl. 09.30
- 12.00 (følger
skoleruta)
• Byantikvaren i biblioteket.
Hver tirsdag kl. 12.00 – 15.00
• Snakker du lite norsk? Hver onsdag
kl.19.00 – 20.00
• Lesesirkel første torsdag i måneden
kl.19.00
• Lik oss på Facebook!
Bokpremie til følger nr. 500
10., 17. og 24. november, 1. og
8. desember kl. 12.00 – 15.00:
Byantikvaren i biblioteket. Liv Lund
Nygaard gir råd og veiledning om ditt
verneverdige hus.
11. og 25. november kl. 17.00:
Slektsforum med Frogn historielag.
25. nov. med assistanse fra DIS Oslo &
Akershus.
12. november og 10. desember
kl. 16.00-18.00: Demenskoordinator
12. november kl.18.00: Nytt liv i havar
erte klær og strikketøy. Foredrag ved
Ingun G. Klepp og Tone S. Kristiansen.
18. november kl. 17.00 – 19.00: Advokat
vakten. Du har tilgang til en halvtimes
gratis rådgivning. Påmelding må gjøres
på forhånd. Dette gjøres enten ved å
kontakte oss i voksenavdelingen eller
sende oss en e-post.
11., 18. og 25. november og 2. desember
kl. 19.00: Snakker du lite norsk? Leseog prategruppe for innvandrere hver
onsdag. Åpen for både kvinner og menn.
19. november kl. 18.00: Ukraina. Østen
for vest, vestenfor øst. Et foredrag med
Morten Strand.
21.11 kl.11.00 – 14.00: Nordisk spilldag.
Brettspill på biblioteket.
23. november og 14. desember kl. 18.00
– 20.00: Kodeklubben. Dataprogrammer
ing for kidsa!
29. november kl 15.30: Juleforestilling
med Kattas Figurteater: Noen daler ned
i skjul. Biblioteket holder søndagsåpent i
anledning Julegateåpning.
2. desember kl 13.00: Bokkafé. En av
våre bibliotekarer presenterer litteratur.
Servering av kaffe og noe å bite i.
10. desember kl. 11.00: Foredrag om
gamle julehefter m/ Tom Brenne

Kommunalsjef plan, miljø,
eiendom og teknisk drift

Ansvarsområde: Plan, miljø, eiendom
og Teknisk drift
Kvalifikasjonskrav: Relevant høyere
utdanning, kommunal ledererfaring
og dokumenterte resultater, gode
samarbeids- og kommunikasjonsevner,
erfaring med økonomistyring m.v.
Vi viser til fullstendig utlysningstekst.
Tiltredelsesdato: Snarest
Kontaktperson: rådmann Harald
Karsten Hermansen, tlf. 926 00794
Søknadsfrist: 24. november 2015

Lærer

Seiersten ungdomsskole har behov for
en 100 % fast stilling i fagene matema
tikk og naturfag fra 1.1.2016.
Kvalifikasjonskrav: Ved fast ansettelse
må søker tilfredsstille kravene til
pedagogisk kompetanse ifølge for
skrift til Opplæringsloven kap. 14.
Alternativ vurderes det en midlertidig
ansettelse.
Det gjøres oppmerksom på at Seiersten
har innført 1:1 læringsbrett i undervis
ningen.
Vi legger vekt på faglig- og personlig
egnethet ved ansettelsen.
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Tiltredelsesdato: 1. januar 2016
Kontaktperson: Rektor Kjell G. Moen,
mobil 415 31440
Søknadsfrist: 20. november 2015

Saksbehandler
kommunale avgifter

Til avdeling miljø og forvaltning søker
vi deg som har erfaring med saksbe
handling, planlegging, fakturering og
kundeservice. Arbeidsoppgaver:
registrering og fakturering av kommu
nale avgifter, registrering og forvalt
ning av database for små avløpsanlegg,
søknader for tilkobling til kommunalt
nett, registrering og forvaltning av
vannmålerdatabase etc.
Kvalifikasjonskrav: Høyskole/Univer
sitetsutdanning , erfaring eller annet
kompetanse innen saksbehandling og
fakturering kan erstatte formell ut
danning. Relevant erfaring innen fak
turering og faktureringssystemer. Gode
IT- kunnskaper og god norsk skriftlig
og muntlig fremstillingsevne. Personlig
egnethet og sosiale egenskaper vil bli
vektlagt.
Kontaktperson: Enhetsleder Miljø,
idrett og kommunalteknikk Otto
Schacht, tlf. 941 66380
Søknadsfrist: 1. desember 2015
For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se www.
frogn.no. Ved behov for tilgang til PC,
finnes det på Servicetorget, Biblioteket
og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir
ikke returnert til søkerne, men makul
eres når tilsetting er foretatt. For mer
informasjon, kontakt Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.
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Det ønskes velkommen til
informasjonsmøte om Odalen/
Haveråsen-prosjektet
fredag 6.11.15 kl. 17.00.
Informasjonsmøtet vil bli holdt i
Frogn rådhus, Fraunar.

Utekontakten
serverer kakao & te på
Seiersten ungdomsskole
hver tirsdag fra
kl. 08.00–08.30
Hilsen Merethe & Anne

En gang i uka får
de tre ungdoms
skolene i Frogn
besøk av
Utekontaktene
Anne og Merethe
i lunsjen.
Målet er å skape
trivsel, være
tilgjengelig og
slå av en prat.
Av og til kjører de quiz,
og i disse dager avsluttes
Jakkolo-turneringen der
vinnerne fra hver skole
skal møtes til finale.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 8. desember
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