Frogn kommune markerer verdensdagen for psykisk helse 2016 i oktober.
Tema i år er «...fordi livet forandrer seg» - og det gjelder vel for deg også?
Bla om og se alle de spennende arrangementene du kan være med på!

Samling i Storgata
NAVs flyktningtjeneste har flyttet inn i den gamle Vimpelfabrikken i Storgata. Her er det plass til
alt fra leksehjelp til fysisk trening og sygruppe i
samarbeid med Frivilligsentralen. I lokalene ligger
også verkstedet til Arbeidstreningsgruppa i NAV.
NAV ønsker velkommen til nye, supre lokaler midt i Storgata.
28. september var det offisiell
åpning for kvalifiseringsprogram og
integrering av flyktninger i de nedlagte
fabrikklokalene, men her har det
myldret av liv lenge.
– De fine lokalene har vi pusset opp
selv ved hjelp av gaver vi har fått av
frivillige, lag og foreninger - og ikke
minst med hjelp av snekkerverkstedet
til arbeidstreningsgruppa, forteller en
stolt NAV-leder Gro Ravne.
Flyktningekoordinator Beth Maria
Furrevik-Gomes viser frem tre
flunkende nye symaskiner gitt av Røde

Les mer om:

Kors; en egen sygruppe for kvinner
er i startfasen. Aktivitetstilbudet
til flyktningtjenesten er svært
variert: - Vi har startet leksehjelp for
flyktninger hver mandag 17.30-19.30.
Frivillige underviser disse i norsk og
grunnskolefag, men her skulle vi gjerne
hatt flere hjelpere, etterlyser Beth
Maria.
Andre frivillige som kaller seg «Men
in action» tar med seg mannlige
flyktninger på diverse aktiviteter - sist
var det en tur til Håøya.
Hver torsdag mellom kl. 12.00 og
14.00 er det norskundervisning for

Bryggestart på
Digerud og Brevik
Se side 3

flyktningkvinner og her kan de ta
med seg barna. Det er også startet
opp fysisk trening for kvinnene hver
torsdag fra 18.00-19.00 og etterpå drar
de på felles svømming på Seiersten
ungdomsskole.
Forrige uke var det 12 kvinner og over
20 barn tilstede på denne aktiviteten!
– Alt dette drives av de frivillige, mens
vi tilrettelegger med te/kaffe og mat
etter behov, forteller Beth Maria, som
understreker at de har mange planer
og gjerne starter flere aktiviteter
etter ønske og behov. Noen ganger
inviteres også fagfolk som kan veilede

Hybelfamilier søkes!
Vil du hjelpe?
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flyktninger i blant annet psykisk helse,
barneoppdragelse, helseproblematikk
med mer.
Tvers over gangen ligger KVP kvalifiseringsprogrammet. Thomas
Østensvig er arbeidsleder for
fem «ansatte» som får verdifull
arbeidstrening og kanskje jobb
etterpå, eller starter eller fullfører en
utdanning. De tar på seg det meste
av praktiske oppdrag i kommunen,
enten det er reparasjoner for
eiendomsenheten eller praktisk bistand
i en av våre barnehager. I Storgata har
gutta snekkerverksted og pauserom.

Jobbe i Frogn?
Spennende stillinger

Se side 4

Verdensdagen for psykisk helse 2016:

Fordi livet forandrer seg
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Dagen skal skape åpenhet og gi kunnskap om
psykisk helse. I Frogn er det mange ulike arrangementer du kan være med på.

Psykisk helse og rustjenester, Mental Helse Frogn, helsestasjonen, Frisklivssentralen, Frivilligsentralen, Kultur og fritid
og brukerrådet ved Ressurssenter psykisk helse ønsker alle velkommen på de ulike arrangementene i forbindelse med
markeringen av verdensdagen for psykisk helse i Frogn.
4. oktober: Tur for alle - uansett hvor
du er i livet
Frivilligsentralen inviterer alle til tur i
skogen, oppstart fra Follo museum kl.
11.00. Vi går til Øvredammen hvor vi
koser oss med grilling av pølser på bål
og hyggelig selskap.
7. oktober: Mental Helse Frogn har
stand på Amfi Drøbak city
Informasjon om Mental Helses arbeid,
årets tema og utdeling av materiell og
årets effekter.
7. oktober: Forandring fryder
Kultur og fritid, fritidsklubben v/
barne- og ungdomsarbeiderne inviterer
ungdom fra 13 til 18 år til grillfest på
Ressurssenter psykisk helse kl. 17.0020.00! Vi ønsker å ufarliggjøre psykisk
helse og åpne opp for å ta kontakt når

livet byr på utfordringer. Brukere og
ansatte i psykisk helse vil være tilstede
for spørsmål i Murhuset i Ullerudveien
24.

fantastiske høstsuppe. Vi gir omvisning
på huset og fokuserer på sosialt
samvær. Salgsmesse. Åpent for alle i
Murhuset, Ullerudveien 24.

18. oktober: En hund kan forandre livet
ditt
Mental Helse Frogn inviterer til
temakveld, hvor hundeinstruktør og
forfatter Ellen B. Brodtkorp forteller
om den positive innvirkningen
hundene hennes har gjort for hennes
psykiske helse. Åpent for alle fra kl.
19.00 - 21.00. Velkommen til Murhuset
i Ullerudveien 24.

20. oktober: Fysisk aktivitet for styrke
gjennom livets forandringer
Frisklivssentralen inviterer alle til
trening i skogen, fra kl. 14.00 – 15.00,
oppstart ved Follo museum. Treningen
inneholder innslag av enkel kondisjon
og styrketrening i det fri. Servering av
drikke.

Åpen dag
i Follo
Akershus Universitetssykehus inviterer til et spennende program på Ski
sykehus torsdag 13. oktober 2016.
PROGRAM
Foredrag rom 206.
Konferansier Rolf Kristensen.
09.00-09.05 Åpning av dagen v/konst.
seksjonssjef Rannveig Woll Lothe, BUP
Follo
09.10-09.45 Kunstnerisk innslag v/Ski
Videregående skole
10.00-11.30 «Snu motgang til medgang» Marius Løken
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 «Da livsgnisten forsvant
- den lange veien tilbake» Kirsten
Szakallos
13.15-14.00 “Det nye Norge” Amal
Aden
14.05 -14.45 Møte med nyankomne
flyktninger v/ Aida Kreso, seksjonsleder, ressurssenter for migrasjonshelse
helseetaten, Oslo kommune og eksempler v/ Amar Ahmethodzic, spesialsykepleier i Psykisk Helse
14.45-15.00 Kunstnerisk innslag v/
Trygve Johanssen
PARALLELLFOREDRAG
12.15-13.00 Rom 230: «Ikke bare en
flyktning» Rawad Ajameah og Henriette Maanum Hansen, Norges Røde
Kors
12.15-13.00 Rom 371: «Hvordan det
setter seg i kroppen» Bente Aarsland,
psykomotorisk fysioterapeut, gruppeenheten DPS Follo
13.15-14.00 Rom 371: «Golf – en ny
måte å leve på» Marius Enerhaugen
og Per Hansen, Drøbak golfklubb –
Golf Grønn Glede
13.15-14.00 Rom 230: «Overgang til
å bli forelder – ønske om å være perfekt» Suzette Kulås Bylos, psykolog,
BUP Follo spe- og småbarnsteam
I kantinen i 1. etg: Stands ved ulike
brukerorganisasjoner. Kantinen er
åpen hele dagen for enkel servering.
Adresse: Åsenveien 3, Ski.

19. oktober: Åpen dag: Et sted å
komme til når livet forandrer seg
Ressurssenter psykisk helse inviterer
til åpen dag, fra kl. 11.00 – 18.00.
Servering av kaffe, te, kake og vår

Hvor vanlig er psykisk sykdom?

Hjelpetelefoner:

Psykiske plager er vanlig. Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve
å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store
flertallet blir friske.

Hvis du trenger noen å snakke
med, kan du ringe en av følgende
telefoner. Du kan være anonym.

• Folkehelseinstituttets store levekårsundersøkelse viser at over 300 000
nordmenn sliter med psykiske problemer. Dette er noe mindre enn for ti
år siden.

• Hjelpetelefonen (Mental Helse) er
alltid åpen: 116 123

• 13 prosent av befolkningen hadde vært
sykmeldt eller trygdet på grunn av
psykiske problemer det siste året
• 15 prosent av befolkningen sier de har
hatt vansker med å sove i løpet av de
siste tre månedene. Om lag like mange
sier de er lite tilfreds med livet.

• Nettjenesten
www.sidetmedord.no
• Kirkens SOS: 22 40 00 40.
• Arbeidslivstelefonen (Mental
Helse): 225 66 700.
• Hjelpelinjen for spilleavhengige
(åpen fra 09 til 21): 800 800 40.
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Instruktører ønskes!

Nye rutiner for innsyn i
byggesaker

Fra 17. oktober legger kommunen om rutinen for innsyn i
byggesaker. Mapper/dokumenter som det ønskes innsyn i, skal
bestilles innen kl. 12.00 dagen
før ønsket innsyn.
Bestilling gjøres via e-post: postmottak@frogn.kommune.no eller ved
å ringe kommunen på tlf. 64 90 60
00. Mappene/dokumentene vil være
tilgjengelige for innsyn på Servicetorget dagen etter bestillingen.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
må det begjæres innsyn i.

Er du sprek og glad i å lære bort?
Vi ønsker å rekruttere frivillige til
å være instruktører for treningsgrupper for våre seniorer.
Vi har så mange interesserte til våre
styrke- og balanse grupper at vi ikke
klarer å drive alle gruppene selv.
Kanskje du kan være med å gjøre våre
seniorer friske og spreke? I Trondheim
har de startet et tilsvarende prosjekt,
og Oppegård driver det også med
stor suksess. Vil du hjelpe til i Frogn?
Opplæring vil bli gitt. Ta kontakt med
Bjørg Astrid Johannessen, enhet Helse
og koordinering, tlf. 64 90 65 10, mob.
415 31308, mail: bjorg.johannessen@
frogn.kommune.no

Møtested for deg som har
eller er berørt av kreft

Det er bygget nytt arkiv i kjelleren
på Rådhuset, som skal gjøre det
lettere å finne fram i de tusenvis av
saker som behandles i kommunen.

Nytt fra Seniorsenteret

Viktig om ernæring: Tirsdag 18. oktober kl. 11.30 kommer Frisklivskoordinator, Kristina Thomassen til oss for
å snakke om aktivitet og kosthold.
Velkommen til Frogn Seniorsenter og
vår hyggelige kafé!
Bowlsen er blitt
en suksess!
Aktiviteten har
allerede fått
mange deltakere, og det er så
gøy å se iveren
og konkurranseinstinktet som
vekkes hos den
enkelte. Det er armene i været og stor
jubel når det blir en god kule, klemmer
og «high five»! Vi spiller i Drøbak gamle gymsal tirsdager fra 10.30 – ca. 12,
etterpå er det «Bowlskafé» på Seniorsenteret. Bli med!

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:
• 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!!

pålegg om tilknytning til kommunalt
avløpsnett tirsdag 04.10.2016 kl 17.00 i
Fraunar møterom/Rådhuset.
Medlemmer og alle andre interesserte
er velkomne til møtet. Frogn kommune stiller for å svare på eventuelle
spørsmål angående tilknytning til
kommunal avløpsnett.

Haneborgenga:
Orientering om vedtatt
detaljreguleringsplan

Frogn kommunestyre har i møte
19.9.2016 i sak 114/16 vedtatt
detaljreguleringsplan «Haneborgenga».
Reguleringsplanen tilrettelegger for en
variert boligbebyggelse med leiligheter
i lavblokker, rekkehus og eneboliger.
Skisseprosjektet som ligger til grunn
for reguleringsplanen viser 91 nye
boenheter. Reguleringsplanen legger
opp til en trinnvis utbygging, der trinn
1 kan realiseres før opparbeiding av ny
fv. 152 Måna – Gislerud, mens trinn 2
må avvente vegprosjektet.
Samlet saksfremstilling, plankart,
bestemmelser og beskrivelse kan sees
på Frogn kommunes hjemmesider
under «Vedtatte planer»: https://
www.frogn.kommune.no/enheter/
samfunnsutvikling/reguleringsplaner/
planer-vedtatt/haneborgenga/
Orientering om klageadgang: Dette
vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. plan- og bygningslovens §§1212 og 1-9 og forvaltningslovens kap. VI.
Det er sakens parter som har klageadgang. Klagefristen er 3 uker regnet
fra den dag brevet kom frem til den
påførte adresse. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til Frogn
kommune, postboks 10, 1441 Drøbak
eller postmottak@frogn.kommune.
no. Den skal være undertegnet, angi
vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes og begrunnes.
Forvaltningsloven § 18 gir partene rett
til å se sakens dokumenter, dersom
ikke annet følger av § 19.

Åpent møte om avløp

Indre og Ytre Elleodden inviterer til
fellesmøte med kommunen angående

Krav om erstatning: Eventuelle krav
om erstatning eller innløsning stilles til
Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen
3 år etter denne kunngjøring, j.fr. planog bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Åpne møter på rådhuset

Eldrerådet mandag 10. oktober
kl. 16.00 i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra møtestart.
Viltnemdas arbeidsutvalget tirsdag
11. oktober kl. 16.00 i kantinen
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 11. oktober
kl. 18.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 11. oktober
kl. 18.00 i kantinen
Hovedutvalget for miljø, plan- og
byggesaker mandag 17. oktober
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Temadiskusjoner om: «Klima og energi» og «Hovedplan avløp». Publikum
kan delta i temadiskusjonene.
Tidspunkt for temadiskusjonene,
se kommunens hjemmeside. Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg
og kultur tirsdag 18. oktober kl. 16.30
i møterommet Fraunar.
Informasjon i forkant av møtet fra
kl. 15.30. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
19. oktober – tidspunkt - se kommunens hjemmeside.
Formannskapet onsdag 19. oktober
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Temadiskusjoner om: «Klima og energi», «Boligutvikling», «Hovedplan
avløp». Publikum kan delta i temadiskusjonene. Tidspunkt for temadiskusjonene, se kommunens hjemmeside.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 31. oktober
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.
Sakspapirer er/blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og på internett:
www.frogn.no.

Klart for bryggestart!
Nå settes arbeidene i gang på bryggene på Digerud
og Brevik – og på kommunebrygga.
Det er signert kontrakt med entreprenør Arne Rød i forbindelse med
rehabilitering av både kommunebrygga, Digerud brygga og Brevik Brygga.
Oppstart av arbeidene er beregnet til
mandag 3. oktober med forventet
ferdigstillelse 31. desember 2016.
Digerud blir rehabilitert med nytt
slitelag/toppdekke, mens Brevik brygge
blir totalrehabilitert. I tillegg vil kom-

munen vurdere muligheten til å rehabilitere betongmoloen ved Brevik.
Kommunebrygga i Drøbak sentrum
blir totalrehabilitert til ny trebrygge,
og her ønsker vi at båter, tauverk osv.
fjernes snarest mulig. I tillegg vil parkeringsplasser ved brygga bli sperret
da entreprenøren skal ha brakker på
parkeringsplassen. Det skal graves i
veien for installasjon av en vannkum på
brygga samt trekking av vannrør.

Brevik brygge blir ny!

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

BIBLIOTEKET

Faste arrangementer:
• Åpen barnehage hver tirsdag
kl. 09.30 - 12.00 (følger skoleruta)
• Byantikvaren i biblioteket: Liv
Lund Nygaard gir råd og veiledning om ditt verneverdige hus.
Hver tirsdag kl. 12.00 – 15.00
• Språkkafe Lese- og prategruppe
for innvandrere. Første kveld er
onsdag 7. september kl.19.00 –
20.00
• 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! Bokpremie
til følger nr. 500.

Renholdere /
renholdsoperatører

Stillinger: 6 ledige stillinger i 100 %
Ansvarsområde: Renhold av kommunale bygg
Arbeidstid: Kl. 7-15
Arbeidssted: Frogn kommune
Kvalifikasjonskrav: Relevant erfaring
fra renhold. Gjerne fagbrev, men søkere
uten fagbrev oppfordres også til å søke.
Gode norskkunnskaper, både muntlig
og skriftlig.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler
Kontaktpersoner: Nina Jensen tlf. 415
31306/ 64 90 60 06 eller Arne Krokeide
tlf. 415 31319
Søknadsfrist: 7. oktober 2016

Sosialt arbeid, vikariat
og prosjektstilling

Stillinger: 100 % sykevikariat for sosialkonsulent, foreløpig ut 2016 med
mulighet for forlengelse.
100 % prosjektmedarbeider, som
hovedsakelig skal bistå med å avklare
brukere som har hatt sosialhjelp som
hovedinntekt over lengre tid. Prosjektets varighet er foreløpig 1 år, fram til
30.09.2017, med vurdering våren 2017.

Ansvarsområde: Sosiale tjenester i
NAV
Arbeidstid: Mandag - Fredag fra kl.
08.00 - kl. 16.00
Arbeidssted: NAV Frogn, Rådhusveien
6, Drøbak
Kvalifikasjonskrav: Bachelor i sosialt
arbeid eller tilsvarende. Evne til å bygge
relasjoner og skape gode brukeropplevelser, erfaring med veiledning av
mennesker i en omstillingsfase. Meget
gode norskkunnskaper, skriftlig og
muntlig, førerkort for personbil. Søkere med erfaring fra NAV-kontor vil bli
foretrukket.
Tiltredelsesdato: Etter avtale, gjerne
snarest mulig
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Avdelingsleder Anne
Berit Lundeby, mobiltelefon 414 12 815
eller NAV-leder Gro Ravne, mobiltelefon 482 72 495
Søknadsfrist: 7. oktober 2016
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 makuleres

når tilsetting er foretatt. For mer
informasjon, kontakt Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.

Tilkallingsvikar /
ringevikar

Frogn kommune har behov for
tilkallingsvikarer i våre 3 boliger
for enslige mindreårige
flyktninger. Boligene er døgnbemannet.
Boligene har som mål å være mest
mulig likt et ordinært norsk hjem, med
de oppgaver som ligger til drift av et
hjem. Det vil si daglig oppfølging av
skolearbeid, matlaging, organisering og
oppfølging av fritidsaktiviteter.
Vi søker en person som er engasjert,
raus og profesjonell. Det vil si at du må
ha stor omsorgsevne samtidig som du
må kunne sette grenser og arbeide målrettet. Du må være en tydelig voksen
og en god rollemodell. Godt humør og
stå-på-vilje kommer godt med.
Kontaktperson: Leder av bofellesskap
Tove Andresen, tlf. 415 31 380 eller
fagansvarlig Anne Camilla Skjæveland,
tlf. 474 68 532.
Søknad kan sendes til: Sølvi Alsaker,
e-post: solvi.alsaker@frogn.kommune.
no

Vil du bli hybelfamilie/besøkshjem?
Barneverntjenesten i Frogn søker etter hybelfamilie til ungdom som trenger
oppfølging, støtte og trygghet på veien inn i voksenlivet. Kan du hjelpe?
Hybelfamilien må kunne tilby ungdommen hybel/leilighet til disposisjon,
samt være tilgjengelig for ungdommen
daglig. Omfanget av oppfølgingen vil
avhenge av den enkelte ungdoms behov. Barneverntjenesten vil bistå hybelfamilien med råd og veiledning.
Barneverntjenesten søker også etter
besøkshjem for barn under 18 år. Som
besøkshjem tar du imot barnet i ditt
hjem en helg i måneden, eller etter
avtale. Som besøkshjem vil du ha et

tett samarbeid med barnets foresatte
vedrørende praktiske ting knyttet til
besøket.
Lønn fastsettes etter gjeldende satser.
Dersom dette vekker interesse, ta kontakt med saksbehandlere:
Maria Machholm, tlf. 400 27 397,
maria.machholm@frogn.kommune.no
eller Ingunn V. Galby, tlf. 400 27 395,
ingunn.galby@frogn.kommune.no
Barneverntjenestens vakttelefon:
474 68 530

Egen sone
Juniorzonen er for alle fra 5. – 7. trinn.
Vi er på Dyrløkkeåsen skole torsdager
kl. 17.30 – 20.00.
Etter skoletid er for alle fra 5. trinn og oppover, vi er på Dyrløkkeåsen skole tirsdager
kl. 15.00 – 20.00, torsdager kl. 15.00 – 17.00.
Vi ses!

Følg oss!
Frogn kommune er på Facebook,
Instagram og Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og nyttig informasjon!

Vi ønsker alle fra 8. trinn og
oppover hjertelig velkommen
til Smias første store
ungdomsarrangement!
Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 1. november

Layout: MOOD Grafisk Design AS. Trykk: Nr1Trykk Grefslie, Mysen

• 5. oktober: Velkommen til vår bokkafé
kl. 13.00. Torkel
Baden presenterer
sin nye kunstbok «Kunstreise på
Côte d`Azur».
• 5. oktober: Språkkafé onsdag kl 19.00. Innvandrere fra
mange land møtes for å snakke
med nordmenn. Kaffe/te/kjeks.
Velkommen!
• 6. oktober: Lesesirkel på biblioteket kl. 19.00. Begrenset antall
plasser. Påmelding.
• 12. oktober: Frogn historielag har
møte kl. 17.00 – 19.00.
• 12. oktober: Foredrag om ernæring ved Anna Haug som er
ernæringsfysiolog med hovedfag
og doktorgrad på NMBU kl. 18.00
• 20. oktober: Film på biblioteket
kl. 17.00: «Sangen fra havet»
• 26. oktober: Frogn historielag,
slektsforum med DIS. Kl. 17.00 –
19.00
• 26. oktober: Advokatvakt kl.
17.00 – 19.00. Påmelding
• 27. oktober: Bokaften på Reenskaug hotell kl. 18.00. Vi har
invitert fem forfattere til en
samtale med programleder Pål
Mørk. Billett inkludert servering
kr. 250 ved forhåndssalg/kr. 300
i døren. Forhåndssalg på biblioteket.
• 28. oktober: Bad Boy steroid.
Et multimedieshow med Anette Münch kl. 10.00. Inviterte
klasser.
• 29. oktober: Kunstmagi – workshop kl. 12.00. Kunsthistoriker
Mette Dybwad Torstensen har
sammen med kunstneren Bjørg
Thorhallsdottir gitt ut med boken
Kunstmagi – en kunstbok for
barn og unge. Mette Dybwad
Torstensen holder en workshop
med utgangspunkt i oppgavene
i boken. Plass til 20 deltakere.
Påmelding.
• 2. november: Bokkafé kl. 13.00
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