
 
      

Vel møtt! 
Røde Kors-huset,  
Elias Smiths vei 1 Sandvika  
Onsdager kl. 18 – 20  
 

                         
Hensikt: 
Jentekveld er en møteplass for jenter mellom 13 og 20 år! Her møtes jenter 
med forskjellig kulturell bakgrunn for å prate og diskutere, lage ting, få nye 
venner, se film, spise mat – altså gjøre hyggelig ting sammen!! Vi tilbyr et 
trygt, hyggelig, lærerikt og underholdende miljø for jenter.  
 
Velkommen på jentekveld! 

 
 
 
 
Kontakt: 
Aza Gayrbekova    jentekveld@baerum-redcross.no  
Leder for jentekveld                 48 27 83 25 

Kirsti Grønning                           kirsti.gronning@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                
Koordinator      97 65 99 82 

Informasjon om Jentekveld finnes på Facebook: BRK Jentekveld i Bærum 
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Alle aktivitetene er gratis! 

 

program: 
 

Høsten 2016 



Program for høsten 2016 
hver onsdag fra 18-20 
 
 
7. september:   Velkommen til jentekveld 
   Velkomstkveld for nye og gamle deltakere. 
                                       Perling og smykke-kveld. Vi snakker om ferien og hilser 
                                       på nye frivillige. 
                                          
14. september:  Tur til Kolsåstoppen 
                                       Vi møtes på Røde-Kors-huset og går tur sammen. 
                                       I tilfelle regn blir det filmkveld på huset. 
 
21. september:  Sminkekveld/hårstyling 
                                       Tips og råd. Sminke fra Body Shop.   

 
28. september: Introduksjon til jentekveld 
   Vi inviterer alle jenter som er interessert i jentekveld  
                                       til en introduksjonskveld sammen med sine foreldre.  
   Dere får møte de frivillige, aktivitetslederen og  
    koordinator for Jentekveld fra Røde Kors.  
                                       Vi informerer om jentekveld og serverer kake og kaffe. 
 
12. oktober: Teatersport 
                                       Enkle improvisasjonsøvelser i en trygg setting. Se 

oppslag på Røde Kors-huset for mer informasjon. 
 
19. oktober:  Yoga 
   En instruktør kommer til Røde-Kors-huset og gjør  
                                       yoga sammen med oss. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
26. oktober:   Taco/pizza-kveld med temakveld: Grensesetting 
                                        Vi spiser sammen og snakker sammen om  
                                        grensesetting. 
 
2. november:   Bowling 
   Vi møtes på Røde-Kors-huset og går sammen.  
 
9. november Male- og tegnekveld. 
   Tema: Høst 
 
16. november  Selvforsvar 
   Kurs i selvforsvar for jenter. Vi møtes i Røde Kors-huset i  
                                       festsalen i 2. etasje. 
       
23. november  Helse- og skjønnhet 
     
 
30. november  Kinokveld 
   Vi møtes på Røde-Kors-huset og går sammen til kinoen. 
 
7. desember  Baking og juledekorasjoner 
                                       Vi baker julebakst, pynter og lager juledekorasjoner. 
     
14. desember  Juleavslutning 
   Vi bestiller pizza og ser en julefilm sammen. 
 
 
 


