Agenda:
1. Organisasjonsarbeid
a. Div. fra Anne Karin
b. Har din klubb en aktivitet i nærmeste fremtid du vil orienter om?
c. Div. fra Helle

2. Kveldens hovedtema er barne- og ungdomsarbeid:
1. Ungdomsleir v/ Stefan
1. Årets planer
2. Vertsfamilier - hva forventes av disse? Tid / Økonomi
3. Sonens dag - Hvem tar på seg den dagen? Erfaringer fra tidligere.
2. Utveksling - sende ungdommer ut? v/ Stefan
1. Erfaringer, planer
2. Samarbeid i Sonen?
3. Føst Lego Leauge v/Stefan
1. Om aktiviteten, erfaringer og planer fremover.
2. Hva kreves av en klubb – innsats, penger med mer.
3. Samarbeid i Sonen?
4. Mitt valg v/Helle
1. Røde fjær - resultater /Stiftelsen - forsker prosjektet? Hvordan brukes
pengene?
2. Nittedal: erfaringer og råd
3. Rælingen: erfaringer fra Mitt valg i barnehager. Gode råd for andre?
5. Neste møte – Innhold / ønsker?
6. Eventuelt

Veibeskrivelse ti Eldresenteret på Sørumsand.
For de som kjører etter gps. er adressen Asavegen 8, Sørumsand
Fra Lillestrøm
Kjør Rv 22 mot Fetsund. Passer Fetsund bru og ta til venstre i 1.rundkjøring en ved Shellstasjonen og kjør Rv 172 til Sørumsand.
Passer Sørumsand skole og kjør gjennom en lang venstresving. Ved fotgjengerfelt, på venstre
side skilt til Eldresenteret. Sving venstre inn på Odinvegen, sving 1. vei til venstre
Frøyavegen, svings så 1 vei til venstre igjen. Eldresenteret ligger da rett fram til høyre. Passer
bygget og parker på baksiden. Gå til venstre rundt bygget for å komme til inngangen.
Fra E6.
Ta av fra E6 i avkjøring 47 mot Sørumsand. Kjør rv 171 til Sørumsand. Ta rett fram i
rundkjøringen ved Esso-stasjonen. Kjør rv 172 igjennom Sørumsand, passer Texaco stajonen. Før fotgjengerfeltet, på høyre side skilt til Eldresenteret. Sving høyre inn på
Odinvegen, sving 1. vei til venstre Frøyavegen, svings så 1 vei til venstre igjen. Eldresenteret
ligger da rett fram til høyre. Passer bygget og parker på baksiden. Gå til venstre rundt bygget
for å komme til inngangen.
God tur!

