
 SATURN 99102132            PROGRAM I VINTERFERIEN 2017 Åpningstidene våre er kl. 07.30 - 16.45. 

  
 

 

 Vi er på Saturn i vinterferien  

 Husk: Gi beskjed dersom barnet ditt er meldt på, men ikke kommer! Gi beskjed om barnet ditt har endringer i de faste gå hjem avtaler!  

 

 

MANDAG 20.02 TIRSDAG 21.02 ONSDAG 22.02 TORSDAG 23.02 FREDAG 24.02 

Griser’n/ 
Karlsrud lekepark.  

Nordre Lindeberg Gård VM DAG PÅ AKS   
 

BÅLPLASSEN Karneval / 
Ha med dag  

Vi drar på tur til Griser’n eller 
lekeparken ved Karlsrud 
tbane. Vi ser an været!  

Vi skal besøke Nordre 
Lindeberg Gård og se på at de 
skal klippe sau   

  

Lambertseter AKS arrangerer VM 
dagen for alle trinn på AKS  Vi 
har mange aktiviteter planlagt 
ute som skiskyting, 
akekonkurranse og masse mer   

Vi drar på tur til 
Bålplassen(lysløypa) og tenner bål 
  

Ta gjerne med pølser eller annen 
mat til bålkos.  

HUSK VARMT TØY!  

Olè olè, samba’n er løs. Her på 
Lambern’ er det karneval. 

   
Vi leker og danser og lager masse 

rabalder i gymsalen. 

 
 

PREMIE TIL BESTE KOSTYME!!! 

MÅ HA MED: Mat til to 
måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy: dress/jakke 
boblebukse, lue og votter  

MÅ HA MED: Mat til to 
måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy: dress/jakke 
boblebukse, lue og votter 

MÅ HA MED: Mat til to måltider, 
drikkeflaske, skift, utetøy: 

dress/jakke boblebukse, lue og 
votter 

MÅ HA MED: Mat til to måltider, 
drikkeflaske, skift, utetøy: 

dress/jakke boblebukse, lue og 
votter 

 

MÅ HA MED: Mat til to måltider, 
drikkeflaske, skift, utetøy: 

dress/jakke boblebukse, lue og 
votter 

 

KAN HA MED: 
Varm drikke   

KAN HA MED: 
Varm drikke   

KAN HA MED: 
Varm drikke, myke akebrett, ski 
(uten staver).  

KAN HA MED: varm drikke, pølser, 
grillpinne, vedkubbe. 

KAN HA MED:  
Utkledningstøy  

Det er ikke lov med våpen som: 
sverd, kniv, pistol og lignende. 

Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 9.00 Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 10.00 


