NU KÖR VI I IGÅNG VERKSAMHETEN PÅ RINKEN IGEN fr o m 9:e februari 17.00
ÖPPET HUS PÅ RINKEN

Den 19 februari kl 12 – 16 för alla som vill komma upp och ta en titt och en enkel fika.
Tommy visar vad han kan vara hjälp och stöd för till för olika verksamheter. Ex smide sommartid, tälja små och stora saker.
Snickeri, trumbygge mm.
Ankie berättar om de verksamheter hon är involverad i.
Kom gärna med egna förslag på verksamheter NI skulle vilja se i huset

Vi kommer att löpande lägga ut information på kommunens hemsida samt hänga upp Information på Västra, Östra och Konsum och ICA

UNGDOMAR 13 – 25 ÅR LAN

FILM

start kl 17.00 fredag den 9:e t.o.m. söndag den 11:e. Spelstopp söndag kl 13.00.
LAN har vi planerat in varannan helg hela året om ni vill. Ev kan ni boka tid för egen grupp. Skollov etc.
Regler: Ingen alkohol eller droger får förekomma i eller utanför lokalen. Är du påverkad av något får du inte
heller vara i lokalen. Vi tror på ett drogfritt samhälle där även alkohol är en drog. Du betalar 50 kr/år för
medlemskap i UNF samt 100 kr per LAN men du får tillbaka 50 kr om du har städat ordentligt efter dig innan du
åker hem. Om du är under 18 år och vill sova över i lokalen under LAN-helger krävs ett intyg från dina föräldrar
att du får lov att vara på lokalen under natten. Ett krav från polisen och därför också för vår säkerhet.
Varje fredag kl 19.00. Vi väljer film de två första visningarna sedan får ni i demokratisk anda bestämma vilka
filmer ni vill se så fixar vi det så långt det är möjligt. Se kommunens hemsida. Kostnad per läsår för ca 50 filmer
100 kr samt medlemskap i UNF eller IOGT. Medlemskap i UNF kostar 50 kr/år och är ett krav för din och vår
säkerhet då den också innehåller en olycksfallsförsäkring för all verksamhet som du är med i samt om något
skulle hända på vägen dit eller hem. Leg för 15 år kan behövas för vissa filmer.

All vår verksamhet sker i samverkan med IOGT-NTO, Junis och UNF, Kultur och Fritids i Jokkmokk samt NBV

NU KÖR VI I IGÅNG VERKSAMHETEN PÅ RINKEN IGEN fr o m tisd 20:e februari 18.00
ÖPPET HUS PÅ RINKEN

Den 19 februari kl 12 – 16 för alla som vill komma upp och ta en titt och en enkel fika.
Tommy visar vad han kan vara hjälp och stöd för till för olika verksamheter. Ex smide sommartid, tälja små och stora saker.
Snickeri, trumbygge mm.
Ankie berättar om de verksamheter hon är involverad i.
Kom gärna med egna förslag på verksamheter NI skulle vilja se i huset

Vi kommer att löpande lägga ut information på kommunens hemsida samt hänga upp Information på Västra, Östra och Konsum och ICA
Vi vill gärna ha pysselverksamhet också för barn i åldrar 7 - 13 – 15 år men p g a brist på ledare går det inte.

Kan du tänka dig att hjälpa oss varannan tisdag med en pysselgrupp. Du måste vara galen i barn och ha ett bra
temprament. Känner du att du vill ge våra minsta en stund av ditt liv och kunskap – dela med dig
Det finns inga löner men många förmåner
BARN 7 – 13 ÅR

FILM

Varannan tisdag kl 18.00 visar vi de senaste barnfilmerna vi kan få tag på. Alla talar svenska se lista på
kommunens hemsida för filmer efter februari. 50 kr/termin för medlemskap i Junis och försäkringar samt
50 kr/termin för filmklubben. Ca 8 – 10 filmer per termin

Tisd den 20:e febr – Kapten Sabeltand o skatten i Lama Rama 1,36 tim
Tisd den 6 mars – Bigfoot Junior animerad film från 2017. Tid 1,32 tim
Kontakter är:
Tommy Blomfeldt
Ankie Blomfeldt

tel 070-6300 219 eller tommy.blomfeldt13@gmail.com
tel 070-321 2976 eller anki.blomfeldt@gmail.com
All vår verksamhet sker i samverkan med IOGT-NTO, Junis och UNF, Kultur och Fritids i Jokkmokk samt NBV

NU KÖR VI I IGÅNG VERKSAMHETEN PÅ RINKEN IGEN fr o m 9:e februari
ÖPPET HUS PÅ RINKEN

Den 19 februari kl 12 – 16 för alla som vill komma upp och ta en titt och en enkel fika.
Tommy visar vad han kan vara hjälp och stöd för till för olika verksamheter. Ex smide sommartid, tälja små och stora saker.
Snickeri, trumbygge mm.
Ankie berättar om de verksamheter hon är involverad i.

VUXNA FRÅN 15 ÅR

SLÖJD
HANTVERK
FILM

Vi stickar, syr, torrtovar, håller på med lite scrapbooking, foto och fotoshop. Ibland målar vi i akryl eller något1
annat. Vi använder delar av huset hela veckan. Ingen av oss är en specialist men tillsammans lär vi oss nya saker
hela tiden. Och vi umgås och har roligt. Vi har tillgång till minst en symaskin eller ta med en egen. Vi har tillgång
Till någon mindre bordsvävstol även stora men tyvärr har vi inte lika mycket plats för tillfället.
Här finns möjlighet att göra det mesta bara fantasin sätter gränserna
Gäller både män o kvinnor

Skulle du vilja veta mer om att bygga dockskåp som samlarobjekt så har jag specialvisning för intresserade men du måste vara
minst 15 år. Visningen är samma dag på kvällen den 19:e februari kl 18.30 – 20.00. Jag skulle älska att se flera vilja vara med på den här
verksamheten om du är 15 eller 100 är inget problem. Inte ens handikapp behöver stoppa våra verksamheter. Det mesta i lokalen är
anpassat.

NOG DEN VIKTIGASTE VERKSAMHET VI HAR OCH MED MÅNGA
KAMRATSTÖD

Kamratstöd har vi för alla åldrar från 13 till döden och är till för alla de som känner att de inte hör hemma ordentligt
någonstans i vårt etablerade samhälle. Det är också för de som känner att de vill bli kamratstödjare och vänner som förstår och
är villiga att ge nya chanser för vuxna eller yngre som hamnat snett i tillvaron. Vuxna eller ungdomar som aldrig själva har haft
några svåra problem men äger ett stort och empatiskt hjärta. Ert stöd är jätteviktigt för att vi alla ska kunna växa tillsammans
för ett bättre och mer mänskligt samhälle. Där ingen behöver känna sig utanför oavsett vilka orsaker dessa kommer ifrån.
Vill du ge din nästa en chans till ett värdigt liv eller ………. Ingen av oss är perfekt men vi kan alla bli bättre medmänniskor.
All vår verksamhet sker i samverkan med IOGT-NTO, Junis och UNF, Kultur och Fritids i Jokkmokk samt NBV
Kontakt Tommy 070-6300 219 eller Ankie 070-321 2976

