
Høstferieaktiviteter 2022  

 

Lør. 1.okt  Biblioteket  
Kl. 11.00 - 15.00 Åpent bibliotek – ulike spill er satt fram  
Bokloppemarked - fyll en pose for kr. 50, ellers er prisen kr 10 pr bok og kr 5 pr blad. 

  

Man. 3.okt Gjøkeredet - juniorklubb 5.-7.trinn              

Kl. 12.00 – 17.00 Konkurranser og ulike aktiviteter 

Biblioteket  

Kl. 15.00 – 20.00 Åpent bibliotek – ulike spill er satt fram               

Bokloppemarked - fyll en pose for kr. 50, ellers er prisen kr 10 pr bok og kr 5 pr blad. 

 

Tir.4.okt. Gjøkeredet - Ungdomsklubb 7.trinn og oppover.           

Filmkveld, kahoot og biljardturnering med premier. 

Biblioteket  

Kl. 15.00 – 20.00 Åpent bibliotek – ulike spill er satt fram               

Bokloppemarked - fyll en pose for kr. 50, ellers er prisen kr 10 pr bok og kr 5 pr blad. 

  

Ons. 5.okt Gjøkeredet - juniorklubb 5.-7.trinn              

Kl. 12.00 – 17.00 Vi baker og lager mat. 

Biblioteket  

Kl. 11.00 – 15.00 Åpent bibliotek – ulike spill er satt fram               

Bokloppemarked - fyll en pose for kr. 50, ellers er prisen kr 10 pr bok og kr 5 pr blad. 

Tors. 6.okt Tur til SNØ 5.-10. trinn. Se eget Facebook arrangement       

 Vi kjører buss til SNØ i Oslo.       

 Kl. 11.30-19.00. Avreise fra bussholdeplassen ved Vonheim.    

 Buss, heiskort, mat og drikke er gratis, men ALLE er ansvarlig for å ha med eget 

utstyr. Husk varme klær!! Tips: Frivilligsentralen har utlån av skiutstyr.    

 Arrangør: Røde Kors og Gjøkeredet.       

 Påmelding: Foresatt sender e-post til lars.stoten@rodekors.org  

Folkebadet (Damer) All betaling må skje med kort!  

kl.17.00 – 19.00 (barn og voksne) 

Kl.19.00 – 21.00 (voksne) 

Biblioteket  

Kl. 15.00 – 20.00 Åpent bibliotek – ulike spill er satt fram               

Bokloppemarked - fyll en pose for kr. 50, ellers er prisen kr 10 pr bok og kr 5 pr blad

  

mailto:lars.stoten@rodekors.org


Fre. 7.okt LAN – PARTY MED OVERNATTING PÅ GJØKEREDET!! 

LAN -PARTY fra fredag 7. til lørdag 8 okt. (fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 07.00) 

arrangerer Gjøkeredet LAN med «overnatting» for 7. trinn og oppover. 

Foresatte må melde dere på til LAN – partyet ved å sende en melding med navnet 

deres og foresattes mobilnummer til Gjøkeredet på mob. 918 42 268. 

Arrangør: Gjøkeredet Ungdomshus/Skiptvet kommune 

Folkebadet (Herrer) All betaling må skje med kort!  

kl.17.00 – 19.00 (barn og voksne) 

Kl.19.00 – 21.00 (voksne) 

 

Lør. 9.okt Biblioteket  

Kl. 11.00 - 15.00 Åpent bibliotek – ulike spill er satt fram             

Bokloppemarked - fyll en pose for kr. 50, ellers er prisen kr 10 pr bok og kr 5 pr blad 

 

Søn. 10.okt  Folkebadet All betaling må skje med kort! 
Kl. 12.00 - 13.00 Ekstra oppvarmet vann for eldre og andre med behov     
 Kl. 13.00 - 16.00 Åpent for alle 

 


