Full fart på nye bygg
Våre nye store byggeprosjekter på Seiersten og Ullerud reiser seg raskt. I løpet av året skal begge være ferdigstilt. (Foto: Drøbak dronefoto)

Byggingen av Drøbaksbadet på Seiersten og det nye helsebygget på Ullerud skyter
fart om dagen. Helsebygget skal etter planen tas i bruk i slutten av april, mens
Drøbaksbadet skal være klart for første svalestup i desember. Bla om og les mer om
fremdriften ved våre nye, store prosjekter.

Nyvalgte brobyggere
Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune er opprettet for å bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg og velferd. Kanskje du lurer på noe om disse tjenestene? Ønsker
du hjelp til å klage på noe eller kanskje du har forslag til forbedringer? Da er ombudsutvalget der for
deg.
Hva kan ombudsutvalget hjelpe med?
Utvalget kan gi råd og bistå innbyggere, brukere og pårørende av tjenestene
innen områdene helse, omsorg og velferd i kommunen. Utvalget kan fremme
innbyggerens synspunkter ved å opprette dialog med kommunen, de kan
bistå i klagesaker, og kan også delta på
møter sammen med den det gjelder.
Utvalget skal ha funksjon som «brobygger» mellom pasienter, brukere, pårørende og tjenesteenhetene/forvaltningen i Frogn kommune. Formålet er
å få løst saken på så lavt nivå som
mulig.
Hvem er ombudsutvalget?
Utvalget har tre medlemmer og ledes
av Karl Gustav Antonsen. De andre
medlemmene er Stein Erik Halck og

Les mer om:

Sonya Ayara. Utvalget er valgt av kommunestyret og representantene er fra
eldrerådet, rådet for personer med
nedsatt funksjonsevne og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur.
Medlemmene i utvalget har taushetsplikt. Dersom du ønsker at utvalget skal
bistå deg, vil du bli bedt om å fylle ut
en samtykkeerklæring om dette.
Hvordan kommer du i kontakt med
ombudsutvalget?
Leder for utvalget, Karl Gustav Antonsen kan treffes på tlf. 920 91 416. Du
kan også ta kontakt med servicetorget,
søknadskontoret eller ett av tjenestestedene for å få kontaktinformasjon.
Du finner også informasjon om
utvalget på kommunes hjemmeside
www.frogn.kommune.no.

Trenger du bistand innen helse- og omsorgstjenestene i Frogn kommune? Da kan
du kontakte det nyopprettede ombudsutvalget, ved f.v. Karl Gustav Antonsen,
Sonya Ayara og Stein Erik Halck.

Senior? Bli med på et Møt en blid gjeng på
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BYGG, REIS DEG…
Helsebygget på Ullerud
Byggingen av Ullerud helsebygg går nå inn i sluttfasen. Dette er det største byggeprosjektet i Frogn
kommunes historie – og også Norges aller første sykehjem i massivtre!
Helsebygget skal gi 108 sykehjemsplasser, og rommer i tillegg til sykehjemsfunksjoner, også nytt sentralkjøkken og dagsenter samt parkeringskjeller, kantine, kafeteria, lærings- og
mestringssenter.
Frogn kommune overtar bygget i
februar. I perioden mars og april vil
inventaret komme på plass og dersom
alt nå går etter planen vil det store
flyttelasset gå fra Grande i slutten av
april – og helsebygget være i full
operativ drift fra ca. 1. mai. Utomhusarbeidene vil fortsatt pågå utover våren.
Entreprenør er AF Gruppen Norge AS.
Entreprisen består av nybygg på 11 500
kvm BTA, rehabilitering 500 kvm BTA
og utomhusanlegg inkludert etablering
av Ullerud park i atriet mellom helsebyggene samt gangsti langs Ulleruddammen mellom det nye helsebygget
og Belsjø terrasse.
Kontraktsummen er 226,8 mill NOK
ekskl. mva.

Flott utsikt mot golfbanen fra et av
beboerrommene.

Det nye helsebygget er på nesten 12 000 kvm, men med fasaden i massivtre glir
bygget pent inn i omgivelsene.

I atriet mot eksisterende bebyggelse på
Ullerud skal det anlegges park.

Drøbaksbadet og Frognhallen
Byggingen av Drøbaksbadet og rehabiliteringen av Frognhallen har kommet godt i gang. Ifølge fremdriftsplanen skal tett bygg være oppe før sommeren.
Badeanlegget skal ha felles inngangsparti med Frognhallen, idrettsbasseng
med integrert stup (1,3 og 5 meter),
opplæringsbasseng/terapibad, bølgebasseng, boblebad, motstrømskanal,
småbarnsbasseng, garderober, dusjfasiliteter, kafeteria, kjøkken, butikk og
teknisk kjeller. Videre skal Frognhallen
totalrehabiliteres med etablering av
nye tekniske installasjoner, innstallering
av heis, ny fasade, nytt sportsgulv og
oppgradering av kontor- og møteromfasiliteter.
Etasjen over svømme-/badeanlegget er
satt av til utleie for en treningssenteraktør. Det bygges også en ekstra etasje
med kontorfasiliteter over kontorfløyen for Frognhallen med plass til helsestasjon og andre funksjoner innenfor
enheten barn, unge og familier.
Badeanlegget overtas av Frogn kommune i desember 2017, med full drift i
badeanlegget fra årsskiftet 2017/2018.
Frognhallen vil kunne være i bruk igjen
fra 2. kvartal 2018.
Kontrakten med entreprenørselskapet
HENT har en verdi på 260 mill NOK
ekskl. mva.

Nå starter stålmontering oppe på dekket inn mot fjellet. Dernest fortsettes
det med veggstøp inne i bygget.

Den høye veggen som ble støpt rett før
jul skal forlenges inn mot dekket bak.

Produksjonen er kommet godt i gang på nyåret og arbeidet med råbygget i badet
fortsetter med økt bemanning og intensivitet.

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

KUNNGJØRINGER

		

Nesodden kommune, adresse: Hilda
Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen.
Kursdatoene er: 1., 8., 15. og 22. mars
kl. 18.00 – kl. 21.00. Pris kr. 300. Påmeldingsfrist onsdag 22. februar til Tone
Gjersum Avlesen, tlf. 66 96 46 54, mobil
415 14992, epost: tone.gjersum.avlesen@
nesodden.kommune.no
Har du spørsmål om kursene kan
demenskoordinator Ellen Åmli Kaasa i
Frogn kommune kontaktes. Mobil 977
42 298, epost: ellen.amli.kaasa@frogn.
kommune.no

Årets første turgjeng klar for avmarsj i
regn og vind - men med sol i sinnet!

Seniorkurs mot depresjon

Seniorer på tur

Vil du være med på en rusletur i
Drøbak? Det er alltid hyggelig å
ha noen å gå sammen med!
Hver onsdag møtes en glad gjeng
utenfor Frogn seniorsenter (Hospitalet) kl. 10.30 og rusler en times tid.
Den aller første turen i år viste at det
slett ikke er værforbehold! Rusleturene inkluderer gjerne også litt historiefortelling underveis - og avsluttes på
seniorsenteret med mulighet for noe
godt i kaféen sammen med turkompisene. Turverter er Aasmund Berg og
Erik Askautrud. Velkommen!

Demenssykdom i familien?

Frogn kommune tilbyr samtalegrupper
for pårørende til personer med demens.
Gruppe 1 for ektefeller/samboere og er
på dagtid fra kl. 12.00 – 13.30. Møtested:
Ullerud sykehjem, 2. etg. Stua på Solgløtt
Gruppe 2 for barn, barnebarn og andre
nære, og foregår på kveldstid kl. 18.00 –
19.30. Møtested: Raskebekken dagsenter,
Ullerud bofellesskap, Ullerudveien 22.
Samlingene fremover er tirsdagene 14.
februar, 7. mars, 9. mai og 13. juni. Dette
er en åpen gruppe, og nye deltakere kan
komme til underveis. Møt opp når det
passer! Gruppen ledes av fagpersoner
med kompetanse på demens.
Follo arrangerer også et pårørendekurs
demens - kursstart 1. mars.
Dette er et kurstilbud til deg som har
et familiemedlem med demenssykdom,
bosatt i Follo. Gjennom undervisning og
gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre i samme situasjon.
Temaene er sykdomslære, kommunikasjon, praktiske tiltak i hverdagen, vergemål og pårørendes situasjon. Vårens
kurs arrangeres på Eklund Seniorsenter,

Seniorkontaktene i Frogn kommune
tilbyr kurs i mestring av depresjon for
seniorer. Oppstart onsdag 1. februar kl
11.00 – 13.00 på Seniorsenteret.
Mange opplever ulike former for tap som
for eksempel å miste familie og venner
eller dårligere helse. Dette kan medføre
tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Målet med dette kurset er
både å redusere disse plagene, samt forebygge at de skal komme igjen. Gjennom
kurset vil du lære enkle teknikker som du
kan benytte på egenhånd og en modell
som viser hvordan triste og negative
tanker påvirker både humør og følelser.
Kurset bygger på kognitiv teori.
Kurset vil gå over ni møter, samt et
oppfølgingsmøte litt senere. Det vil gis
hjemmeoppgaver, samt kurshefte som
kjøpes gjennom kurset. Pris kr 400.
Påmelding: Tone Holti, tlf. 415 31375
eller Marianne Molle, tlf. 907 92687

i vårsemesteret er høstsemesteret er 2.
juni. 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: mandager
kr 200, onsdager og fredager kr 400.
Påmelding: Tone Holti, tlf. 415 31375
eller Bjørg Astrid Johannessen, tlf 415
31308.

Kurs ved Frisklivssentralen

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.
Kurset går over 10 ganger.
Nytt kurs med oppstart 22. mars 2017.
Kartlegging av deltakere fra 6.-17. mars.
Pris kr 300.
Kostholdskurs: I dette kurset lærer du
mer om hva Helsedirektoratet anbefaler
og får en generell forståelse av hvorfor
og hvordan kostholdet bør bygges opp.
Kurset går over seks ganger.
Nytt kurs med oppstart 15. februar.
Pris kr 250.
For påmelding til kurs, ta kontakt med
Frisklivssentralen på tlf.: 474 66 898,
epost: frisklivssentralen@frogn.kommune.no.

Klart for KOLS-skole

Frogn kommune tilbyr treningsgruppe
for pasienter med diagnosen KOLS.
KOLS-skolen starter opp torsdag 16.
februar kl 13.30 – 14.45 i Drøbak gamle
gymsal ved Torget.
Siste trening i vårsemesteret er 11. mai.
Tilbudet består av en kombinasjon av
trening og undervisning. Pris 300 kr for
semesteret. Gruppen ledes av fysioterapeuter. Det er et lavterskel-tilbud som
ikke krever henvisning fra lege.
Påmelding: Bjørg Astrid Johannessen på
telefon 415 31308.

Velkommen til vårens
styrke - og balansekurs

Oppstart: 13. februar i Drøbak gamle
gymsal ved Torget.
Gruppe 1 på mandager kl 12.00 – 13.00,
gruppe 2 på onsdager kl 12.00 – 13.00 og
fredager kl 11.00 – 12.00. Siste trening

Drøbaksvenn kafé
• Flyktningtjenesten NAV Frogn i samarbeid med Frogn Frivilligsentral tilbyr
mange faste aktiviteter. Kanskje noe
av dette er av interesse for deg?
• Kvinnenettverk hver torsdag mellom
kl 17.00-19.30. Er du glad i håndarbeid,
prat eller mat? Ta med barna innom
for felles aktiviteter.
• Leksehjelp, hver mandag mellom
kl.17.30-19.30, Vi trenger norske leksehjelpere!
• Mor og barn språktrening. Mandager
mellom kl.12.00-14.00.
• Møteplassen: Den første onsdagen i
måneden fra kl. 17.00-19.00 inviterer vi
alle til oss. Her har du mulighet for å få

et spennende måltid, gode samtaler og
nye venner på tvers av landegrensene.
Hvor: Alle aktivitetene foregår hos Flyktningtjenesten NAV Frogn, Vimpelfabrikken, Storgata 12-16 (rødt hus).
Vil du være frivillig? Kontakt oss for
en uforpliktende prat og mer informasjon.

Nye gebyrer

Nye gebyrer for miljø-, plan- og byggesaker innføres fra 1.1.2017. Enhet for
miljø-, idrett og kommunalteknikk har
justert sine eksisterende gebyrer, mens
for plan- og byggesaker har det kommet nytt gebyrregulativ. Se kommunens
hjemmesider for mer informasjon.
Husk vannmåleren!
De som ikke har registrert vannmålerstanden sin må gjøre dette, og senest
innen 20.01.17!

Åpne møter

Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 24. januar kl. 17.00
på Rådhuset.
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen tirsdag 24. januar kl. 18.00 på
Rådhuset.
Ungdommens kommunestyre onsdag
25. januar kl. 09.00 på Rådhuset.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 30. januar kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål
fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og
kultur tirsdag 31. januar kl. 16.30 i
møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål
fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag 1. februar kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg
Formannskapet onsdag 1. februar kl.
16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Kontrollutvalget mandag 6. februar
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Kommunestyret mandag 13. februar 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 på Servicetorget og på hjemmesiden
www.frogn.no

Mer kultur! Nå kan du søke pengestøtte
Søknadsfristen er i år 1. mai. 2017
blir et overgangsår og kulturenheten
ser for seg at søknader om tilskudd
blir behandlet tidligere enn 1. mai i
årene som kommer.

Frogn kommune, ved Enhet for
kultur- og fritid, deler hvert år ut
kulturmidler for å stimulere til økt
innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet. Kommunestyret har vedtatt nye retningslinjer for å styrke
mangfoldet og kvaliteten i kulturog fritidstilbudene. De nye reglene
trer i kraft 1. mai 2017.

Her er de viktigste endringene:
• Driftstilskudd er kun for ett år av
gangen.
• Eldre prioriteres på lik linje som
barn og unge.
• Arrangementsstøtte: søknader
under 50.000 kr tildeles av rådmannen.
• Driftstilskudd, etableringstilskudd
og arrangementsstøtte over
50.000 kr tildeles av Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur
(HOOK).
• Alle som mottar støtte må innen

gitt dato sende regnskap og
rapport om bruk av midler til
kommunen.
Dette kan du søke om:
• Frogn kommune gir støtte til
kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte.
• Praktisk støtte kan gis i form av
gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og
praktisk bistand til arrangementer.
• Økonomisk støtte gis som direkte
overføringer av penger.
Økonomisk støtte kan gis i form av:
• Driftstilskudd: Økonomisk støtte
til drift av en organisasjon, lag
eller forening som har hele sin
virksomhet i Frogn kommune.

Driftstilskudd kan gis for inntil ett
år om gangen.
• Etableringstilskudd: Engangsstøtte
til oppstart av nye organisasjoner,
lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.
• Arrangementstilskudd: Støtte til
enkeltpersoner, organisasjoner, lag
eller foreninger til gjennomføring
av konkrete enkeltarrangementer
i Frogn kommune. For søkere som
ikke har forretningsmessige formål
med sikte på økonomisk gevinst,
kan arrangementstilskudd også gis
som underskuddsgaranti.
• Kulturstipend og Frivillighetspris:
Se våre hjemmesider om hvordan
du nominerer og hvem som er i
juryen.

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

BIBLIOTEKET
25. jan.: Advokatvakt.
Du får en halv times
gratis konsultasjon hos
en advokat. Kl. 17.00–
19.00. Påmelding.
26. januar: Filmkafé med filmen
Victoria. Kl. 17.00. Passer for ungdom/
voksne.
27. januar: Eventyrstund «Vinter og
sne» i barneavdelingen kl. 10.30. Åpent
for alle, barnehager bes om å melde
seg på.
1. februar: Bokkafé kl. 13.00. Bokpresentasjon av Tove Gilje. Velkommen til
en hyggelig stund med en god bok, en
kopp kaffe og litt godt å bite i.
Tannlegevakt kl. 17.00- 19.00. Meld

deg på en halv times gratis konsultasjon hos en tannlege.
2. februar: Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding til biblioteket.
8. februar: Advokatvakt. Du får en halv
times gratis konsultasjon hos en advokat. Kl .17.00 – 19.00 Påmelding.
16. februar: Bokomfest kl. 18.00. Festen holdes for barn og unge som har
lest 50 bøker i løpet av 2016 og som
har levert inn bokormskjemaet. Invitasjon sendes ut til deltakerne.
17. februar: E-borger: Selvangivelse på
nett kl. 10.00 – 11.00. Vi kan ikke skrive
selvangivelsen for deg, men hjelper
deg med å finne frem og viser deg
hvordan du lagrer, endrer og sender inn.

21. februar: Tegneseriekurs ved Tore
Strand Olsen kl. 12.00. Passer for deg
over 10 år. Begrenset antall plasser.
Påmelding.
23. februar: Filmvisning for barn over
6 år og voksne kl. 13.00. Vi viser norske
kortfilmer fra Filmbib, en norsk strømmetjeneste via Biblioteket.
25, januar, 1. 8., 15. og 22. februar:
Språkkafé kl. 19.00. Her møtes innvandrere fra mange land og nordmenn
for å snakke sammen. Kaffe/te/kjeks.
Velkommen!
I vinterferien har vi Quiz i barneavdelingen. Spørsmålsark blir lagt ut, kom
innom, svar på spørsmålene og bli med
i trekning av premier.

Andre faste arrangementer:
• Byantikvaren i biblioteket: Liv lund
Nygaard 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 hver onsdag
• E-borger: Stat og kommune gir mange tjenester på nett. Er du usikker på
hvordan du kan benytte disse eller
andre tjenester du kan gjøre på nettet, finner du kanskje svaret på et av
våre kurs som vi holder utover våren.
Det er påmelding til kursene.

LEDIGE STILLINGER
Vi trenger flere lærere i
Frognskolen!
Frogn kommune styrker Frognskolen med flere nye stillinger, og
søker rause, dyktige lærere som vil
være med å utvikle skolene våre til
å bli enda bedre!
Dal skole er en fådelt skole, fordelt
på 1-2 trinn, 3-4. trinn, 5-6. trinn og 7.
trinn. Skolen har ca. 75 elever.
Kontaktperson: Rektor Linda Vamnes,
mobil: 415 31436
Drøbak skole er en 1–7 skole med
ca. 270 elever og 63 ansatte fordelt på
skole, SFO og Regnbuen, en forsterket
skole enhet med i alt 10 elever.
Kontaktperson: Rektor Jon Grønli,
mobil: 415 31423
Dyrløkkeåsen skole er en 1-10 skole
med ca. 470 elever og 70 ansatte.

Kontaktpersoner: Rektor Trond Kristensen, mobil 98 88 5497 og inspektør
Astrid Stormoen, 404 50719
Heer skole er en 1–7 skole med ca. 325
elever og 45 ansatte.
Kontaktperson: Rektor Mette Skaarnæs,
mobil: 958 53760
Seiersten ungdomsskole har ca. 375
elever og 55 ansatte.
Kontaktpersoner: Rektor Kjell G. Moen,
mobil 415 31440 og inspektør Kjersti
Haraldseid, mobil: 480 97940
Sogsti skole er en 1-7 skole med ca.
340 elever og 46 ansatte.
Kontaktperson: Rektor Katrine Kongshaug, mobil 402 31231
Gjelder for alle stillingene:
Tiltredelsesdato: 1. august 2017 eller
etter avtale
Søknadsfrist: 1. mars 2017

Spennende stillinger ved
nye Ullerud helsebygg
Vi skal etablere et Serviceteam som skal
være en bidragsyter for avdelingene, og
deres nærmeste samarbeidspartner. Serviceteamets hovedoppgaver blir fellesfunksjoner på helsebygget, kulturtilbud
og arrangementer, logistikk og vareflyt
og miljøskapende arbeid for beboere.
Vi flytter inn i Ullerud Helsebygg ultimo
april. Vi lyser ut følgende stillinger:
• Leder 50% i kombinasjon med annen
funksjon i teamet
• Servicemedarbeidere
• Kultur og nærmiljømedarbeider
50 %
• Frivillighetskoordinator 50 %
• Aktivitør 50-100 %
• Vaktkoordinator 100 %
Alle stillingene (ikke vaktkoordinator)

må påberegne noe kveld- og helgejobbing
Tiltredelse: Leder så raskt som mulig,
øvrige stillinger medio april
Kontaktperson: Ane Nordskar, enhetsleder. Mobil: 924 12 722
Søknadsfrist: 5. februar 2017
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.

Blid gjeng på Biblioteket
Åpen barnehage er et møtested
for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år. Store og små møtes fast
tirsdager kl. 09.30 – 12.00 på Biblioteket til sang og lek og sosialt
samvær.

tar i aktiviteter og praktiske oppgaver.
Vi har en sangstund kl. 10.30 – og det
er mye latter og kos. Tilbudet er gratis, og du kan komme og gå som du
vil innenfor fastsatt åpningstid. Ellers
følger Åpen barnehage ferie, planleggingsdager og fridager i skoleruten.

Åpen barnehage har en pedagogisk
leder. Møtestedet ønsker vi å forme
sammen med brukerne ved at alle del-

Du må registrere deg ved frammøte
– forøvrig ingen påmelding. Ta med

Smia
stageway presenterer

Spørsmål? Ta kontakt med pedagogisk
leder i barnehagen, Anne Støre, tlf. 980
79 823 eller til Frogn kommune på
tlf. 64 90 60 00. Vi ses!

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle
våre nye innbyggere velkommen
med en egen
velkomstmappe
full av nyttig informasjon om vår
flotte kommune! Ta kontakt med
Servicetorget på tlf. 64 90 60 00,
på mail: servicetorget@frogn.kommune.no, på hjemmesiden www.
frogn.kommune.no - eller stikk
innom oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

EVA
WEEL
SKRAM

Følg oss!
Foto: Stine Raastad

SMIA

LØRDAG 18. MARS
KL 21:00

BILLETTER: ticketmaster.no, 7Eleven og Narvesen

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 28. februar

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

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

Dette
skjer i

matpakke og drikke til barna. Det er
kaffe og te til de voksne (ta med kopp).
Små barn bruker gulvet. Tips: ta med
innesko e.l. Du må også ha med alt av
stelleutstyr til ditt barn.

