
Ungdom på Fokus! 

           Skoleåret 2017/2018 

Ufo Acta  «Hjemme 

hos» 

Ungdoms-

møter 

Turer 

Hver onsdag kl 19.30 – 21.30 

for ungdommer fra 8.kl og 

oppover! Møtes i kjelleren 

på Fokus. Følger skoleruta. 

Ufo-Acta er et møtested, 

med et cafe’tilbud og en liten 

andakt. Det legges opp til 

ulike aktiviteter, som 

bandøving, turer, baking, 

luftgevær, filmkveld m.m. 

Oppstart onsdag 

6.september. 

VELKOMMEN! 

Spørsmål? Ta kontakt med  

Roald Eiternes 91197120 

Ca hver første fredag i måneden klokken 

20.00 – 22.00 

Fra 8.klasse og oppover 

1-2.sept – overnattingstur til Grønningen  

29.sept– hos Evenstad 

3.nov – hos Olsen 

1.des – Julebord på Fokus 

5.jan – hos Bakken 

9.-11. febr – Impuls i Trondheim 

2.mars – hos Grenne 

6.-7.april – Avslutningstur. 

Vi møtes i hjemmene til hverandre. 

Hjemmene ordner litt mat, sosialt, en 

bønn eller en liten andakt. 

Spørsmål? Ta kontakt med  

Marianne G.N på tlf 95056227 

Ca hver tredje fredag i måneden kl 19.00. 

Fra 8.klasse og oppover. 

7.klasse kan være med på de siste møtene. 

22.september. Sosial kveld. 
      8.-10.kl – Pizza hos R og M Eiternes 

       Vgs - Pizza hos B + KH Brenne 

29.-30. september – besøk av IMPULS-teamet. Se 

egen info. 

20.oktober (Pizza hos  Brun møtet) 

17.november (Pizza hos Arnstad etter møtet) 

19.januar (Pizza hos M + R Eiternes etter møtet) 

16.mars (Pizza hos Nilsen etter møtet) 

20.april (Pizza hos Reinaas etter møtet) 

Vi møtes på Fokus kl 19.00, der vi synger 

sammen, leker, hører en andakt, ber en bønn, 

danser m.m. Etterpå er det åpent hus med 

pizza hjemme hos noen. Slutter ca 22.00…. 

Spørsmål? Ta kontakt med  

Marianne E på tlf 93246435 

Ulike turer og utflukter. 

Fra 8.klasse og oppover: 

1.-2. september: Tur til 

Grønningen 

10. november – vi kjører tog til 

Trondheim og går på 

ungdomsmøte i Salem. 

9.-11.februar – Impuls Trondheim 

9.-10.mars: Slalomtur til Meråker 

6.-7.april: Tur  

13.april - vi kjører tog til 

Trondheim og går på 

ungdomsmøte i Salem. 

Spørsmål? Ta kontakt med  

Maria D på tlf 41279303 

Dere finner mer informasjon 

på www.fokusbygget.no. 

 

http://www.fokusbygget.no/


 

    


