Sommeraktiviteter 07 – 10 juli 2015
Storvannet tirsdag den 7 juli – kl. 11.00 – 14.00:
Her vil det bli kanopadling og bål for pølsegrilling. Vi står for maten (voksne tar med mat til seg selv),
den enkelte tar selv med drikke.
Vi har en del redningsvester (til barn).
Denne dagen passer for alle, både barn og voksne.
- Svein-Henry, Stine og Helle

Gavelen/Arctic View onsdag den 8 juli – kl. 10.00  til vi er nede igjen:
Dette er en tur som passer for alle. Vi går i rolig tempo opp hele veien, gjerne med pauser underveis.
Hvis noen ønsker å sykle opp, er det mulighet for det. Det er ikke en trimtur, målet er at alle skal
komme seg opp. Det vil bli servert lunsj på Arctic View. Lunsjen inkl. drikke og dessert vil være gratis
for barn. Voksne betaler selv.
Denne turen krever påmelding, for å vite hvor mye mat de skal lage til oss på Arctic View. Påmelding
til 45 80 43 12, hem@masoy.kommune.no eller sng@masoy.kommune.no, senest fredag den 3 juli.
- Stine og Helle

Selvika torsdag den 9 juli – kl. 11.00 – 14.00:
Dette er en tur som passer for alle. Vi tenner bål/grill, spiser pølser og koser oss ute. Det vil bli quiz
med premier. Vi står for maten (voksne tar selv med mat), drikke tar den enkelte med selv.
Påmelding kreves for å vite hvor mange som trenger skyss.
- Stine og Helle

Badeland i Alta fredag den 10 juli – 06.50 – 19.00:
Som avslutning av aktivitetsuken reiser vi med buss til Alta. Vi blir ca 4 timer i Alta før vi tar bussen
hjem igjen. På denne tiden skal vi bade og spise lunsj på Sentrumsgrillen. Vi smører baguetter som vi
spiser på turen til Alta. Dere tar selv med drikke.
Denne turen er ment for deg som er født i 1999 – 2004. Egenandel er kr. Kr. 300,- pr. barn. Dette inkl.
reise tur/retur Havøysund – Alta, frokost på vei til Alta, billett til badeland og middag på
Sentrumsgrillen.
Denne turen krever påmelding, enten til tlf 45 80 43 12, hem@masoy.kommune.no eller
sng@masoy.kommune.no, senest torsdag den 9 juli kl. 12.00.
-Stine og Helle

