
Aktiviteter Adhd Norge Lokallag Øyane

September

Tirsdag 6.september Barn/Ungdomstreff
17:30 – 19:30

Velkommen til barne og ungdomssamling kl 17.30.
Det blir sosialt med brettspill, gaming, bordtennis og dans i discorommet 🥳 Vi kommer også til å
kjøre igang just dance og lets sing denne gangen!

Denne gangen vil vi ha pizza 🍕🍕🍕 🤩

Vi møtes i lokalene våre i Grønamyrvegen 4, samme bygg som NMS gjenbruk 🙂

Mandag 12.september Samtalegruppe voksne
19:30

Tirsdag 13.september Foreldrekveld Monica Helland Tøsse
18:00 - 21:00

Velkommen til temakvelder med Monica Helland Tøsse denne høsten! Vi hadde en temakveld før
sommeren, og fortsetter utover høsten.
Tema den 13.09 etter ønske fra dere er følelsesregulering hos barn og unge.
Vi starter kl 18.00 med Monica som snakker om tema, det vil deretter være mulig med dialog og
spørsmål.
Fra kl 20.00 blir det skravling og kaffe en times tid for de som ønsker det, før vi vender snuten
hjemover.

Gleder oss til en høst fylt med kunnskap og erfaringsutveksling 🙂
Det blir i våre lokaler i Grønamyrsvegen 4 🙂

Påmelding til vipps 738715, 100 kr for medlemmer i ADHD Norge og 150 kr for ikke medlemmer , per
foreldrekveld:)

Lørdag 17.september Gocart Straume Ungdom 13+
Oppmøte 16:15

Go cart og pizza for våre unge medlemmer mellom 13 og 18 år 🤩
Oppmøte kl 16.15 i resepsjonen på go carten. Kjøring starter kl 16.30, det blir 2 heat og etter kjøring
blir det pizza i lokalene til go carten 🙂
Håper å se mange av dere der 🙂
Dette arrangementet er gratis for våre medlemmer i ADHD Norge, for ikke-medlemmer er det en
egenandel på 250 kr.
Påmelding til event.adhdoygarden@gmail.com med navn og alder, frist 5.september!

Tirsdag 20.september Barn/Ungdomstreff
17:30 – 19:30



Velkommen til barne og ungdomssamling kl 17.30 i våre lokaler i Grønamyrsvegen 4, ved siden av
NMS gjenbruk.

Denne gangen får vi besøk av C dansestudio som skal ha dansetime med oss :) Dette blir ett av flere
dansetimer med C dansestudio iløpet av høsten og muligens våren.

Det blir denne gang servert hot dog!

Håper å se mange danseglade barn og unge denne samlingen! :)

Søndag 25.september Gårdsbesøk Frotveit
13:00 – 17:00

Vi ønsker å invitere barn og unge med familie til gårdsbesøk på Frotveit gård. Her blir det hester og
gårdsliv, riding og kjøring, stallarbeid, plukke egg. Være med å mate dyrene, sitte rundt bålet og prate.
Være med å kløyve og stable ved. Det blir servert pølser, saft og litt snacks :)

250 kr per familie, påmelding Vipps  738715, skriv hvor mange dere blir :)

Tirsdag 27.september ADHD Kafe
18:00 - 20:00

Vi inviterer til ADHD kafè i våre lokaler i Grønamyrvegen 4.

Det blir kaffe, skravling og noe godt å bite i 🙂

Møtested for unge voksne, voksne og foresatte med barn og ungdom med ADHD. Vi koker kaffe, te,

litt å spise og snakker sammen om løst og fast. Noen deler erfaringer og noen lytter. Lavterskeltilbud

for alle som er interessert. Trenger ikke være medlem. Det er bare å møte opp og ta gjerne med deg

noen 🙂

Dette arrangementet er åpent for alle.

Gleder oss til å se dere


