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Juleverksted for miljøtjenesten
7. - 9. desember 2021

Velkommen til tre kreative adventsdager med baking, hobbyaktiviteter,
sang- og juleglede!

Lære hele livet - Leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Juleverksted for Miljøtjenesten, 7. - 9. desember 2021
Kursinnhold
Disse 3 dagene blir i julestemningens tegn.
Hva er jul for deg? Hva er viktig for at det skal bli jul? Dette har vi forsøkt å samle til et
juleverksted som vil inneholde:
•
•
•
•
•

Baking
Lage julegaver og julepynt
Synge julesanger
Spise sammen
Det blir sikkert tid for en overraskelse også!

Nordnorsk Pensjonistskole vil stille med flere kursledere. Det skal være trygt og godt å
være på kurs hos oss!

Den herlige gjengen fra Juleverksted desember 2019
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Juleverksted for Miljøtjenesten, 7. - 9. desember 2021
Praktisk informasjon
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

7. desember kl. 16.30 - 19.30
8. desember kl. 16.30 - 19.30
9. desember kl. 16.30 - 20.30

Kurssted:

Framheim, i Vik.

Dere vil få et detaljert program i god tid før kurset.
Pårørende er hjertelig velkomne til kveldsmat
torsdag, 9. desember, men det er viktig at vi får opplyst antall i
forkant. Vi kommer nærmere tilbake til eksakt tidspunkt.

Påmelding
De Miljøtjenestene som ønsker å sende deltakere til oss,
kan gjøre det ved å ta kontakt med oss på
telefon 750 29 280 eller e-post til: post@nnps.no, eller fylle ut
påmeldingsskjema på vår hjemmeside.
Den informasjonen vi vil trenge om hver deltaker er:
Navn, adresse, telefonnummer, fakturaadresse (ev. til verge)
og fødselsdato.
Hvis spesielle hensyn som bør tas / tilrettelegging som vi bør
vite om, ta gjerne kontakt med oss pr. telefon.
Trenger dere hjelp til skyss til / fra Vik, så kan det meste ordnes!

Med forbehold om endringer.
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Nordnorsk Pensjonistskole

Velkommen til et hyggelig og lærerikt kurs sammen
med oss på Nordnorsk Pensjonistskole.

Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett
eller flere av disse blide ansiktene.
Velkommen!

Praktisk informasjon
Kurspris:

kr. 500,-

Dette inkluderer kursavgift, materiell og 3 måltider.
Faktura på kurs/opphold sendes etter endt kurs.
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Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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