
 
      

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

                         
Hensikt: 
Jentekveld er en møteplass for jenter! 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.  
 
Vi har to grupper:  Jenter fra 13-15  
                                 Jenter fra 16-20  
 
Velkommen på jentekveld! 

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

Kirsti Grønning                           kirsti.gronning@rodekors.org                                                                                                                                                                                                                                                                                
Koordinator      97 65 99 82 

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

 

program: 
 

våren 2017 



Program for våren 2017 
hver onsdag fra 18-20 
    4. januar                   KICK OFF-PARTY  for gamle og nye deltakere (FESTSALEN) 
                                       Vi feirer oppstarten av Jentekveld i det nye året! 
  
  11. januar                   Temakveld    (CAFÈEN) 
                                       Vi snakker sammen om et bestemt tema.                   
 
  18. januar                   Tur til Rud skøytebane (PÅMELDING) 
                                       Vi møtes på Røde Kors-huset og drar sammen. 
 
  25. januar                   Smoothie og frozen yoghurt (CAFÈEN) 
                                   
  1. februar                   Besøk fra Body Shop  (CAFÈEN)                                    
                                       Oppmøte presis kl. 18. 
 
  8. februar                   Kinokveld (PÅMELDING PGA BEGRENSEDE PLASSER) 
                                       Vi møtes på Røde Kors-huset og går sammen til kinoen.  
 
15. februar                   Lage og male karnevalmasker 
                                       Vi lager fantasifulle og kreative karnevalmasker sammen. 
   
       1. mars                   Teater (PÅMELDING PGA BEGRENSEDE PLASSER) 
                                       Vi møtes på Røde Kors-huset og drar sammen. 
  
       8. mars                   VÅRFEST – KARNEVAL (FESTSALEN) 
                                       Ta med dere maskene som dere laget den 15. februar.  
                                       Vi inviterer til yrende vårfest!  
 
      15.mars                 Zumba  (PÅMELDING PGA BEGRENSEDE PLASSER) 
                                       Vi møtes på Røde Kors-huset og drar sammen. 
                                       
     22. mars                  Temakveld (CAFÈEN) 
                                       Vi snakker sammen om et bestemt tema 
 

29. mars                      Bowling (PÅMELDING PGA BEGRENSEDE PLASSER) 
                                      Vi møtes på Røde Kors-huset og drar på bowling sammen. 
  
5. april                         Perling og hekling (CAFÈEN) 
                                      
19. april                       TAIJI (FESTSALEN) 
                                      En instruktør kommer og gjør taiji med oss.  
                                      Oppmøte presis kl. 18. 
 
26. april          Tur i nærområdet (PÅMELDING) 
                                      Vi møtes på Røde Kors-huset og går tur sammen.   
 
3. mai           Teatersport (FESTSALEN) 
                                      En instruktør kommer til Røde Kors-huset.  
                                      Improvisasjonsøvelser i en trygg setting. Oppmøte presis kl. 18. 
 
10. mai            Yoga (FESTSALEN) 
                                      Yoga på Røde Kors-huset med en profesjonell instruktør.     
                                      Oppmøte presis kl. 18. 
 
24. mai              Tur til Kalvøya (PÅMELDING) 
                                      Vi møtes på Røde Kors-huset 
 
31. mai           Temakveld (CAFÈEN) 
                                      Vi snakker sammen om et bestemt tema.  
 
7. juni           Teatersport (FESTSALEN) 
           En instruktør kommer til Røde Kors-huset.  
                                      Improvisasjonsøvelser i en trygg setting. Oppmøte presis kl. 18. 
    
14. juni           Dansekveld (FESTSALEN) 
                                      Vi inviterer en instruktør som lærer oss forskjellige danser.  
                                      Oppmøte presis kl. 18. 
 
19. juni           Tusenfryd (PÅMELDING PGA BEGRENSEDE PLASSER) 
                                      Vi møtes på Røde Kors-huset og drar sammen. 
                                       


