
Høsten 2019 

MYGGEN 

 
Lura bydelshus, annenhver torsdag 18 - 20 i partallsuker. 

 
Myggen er et tilbud for alle mellom 10 og 16 år 

Det er en koselig treffplass hvor det blir lagt opp til forskjellige aktiviteter. 

 

Du kan tegne, pusle, spille TV-spill eller brettspill. Av og til lager vi ting, 

spiller bingo, har leker og dans. Eller du kan bare være med venner. 

 

Kaféen har åpent og det er mulighet for å kjøpe seg litt å spise og drikke 

for de som ønsker det.  

 
Her er programmet for høsten: 

 

 Torsdag 22/8      Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 5/9        Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 19/9      Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 3/10      Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 17/10    Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 31/10    Halloween 

 Torsdag 14/11    Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 28/11    Bordaktiviteter, bingo og disko 

 Torsdag 12/12    Juleavslutning 
 

NB: Bingobrett koster 10 kr. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Til foreldre! 
Myggen er en åpen treffplass for alle mellom 10 og 16 år.  

Her kan de treffe venner og bli kjent med andre på samme alder. 

Hvis du er i tvil om du kan sende din sønn eller datter alene på 

Myggen så ta kontakt med Liz på 97194292 så finner vi en løsning. 

 

 

 

Til deg som er ledsager på Myggen! 
Ledsagere på Myggen er i hovedsak fritidskontakter, men foreldre, 

søsken og miljøarbeidere er også hjertelig velkomne for de som 

trenger følge av forskjellige grunner. 

 

Kanskje du trengs på dansegulvet, eller til å hjelpe noen i en aktivitet?  

Kanskje du ser at noen er alene og trenger litt hjelp for å komme i 

gang med en aktivitet, eller til å ta kontakt med andre. 

 

Vi ønsker at alle ledsagere er aktivt med i klubben og hjelper til  

med aktivitetene. Alle skal få den hjelpen de trenger for å ha det kjekt.   

Ta kontakt med Sana eller Wafa som er ledere hvis du lurer på noe. 

 

 

 

                                  
 

 



 


