17:30 - 20:00

JUNIORKLUBB
Badet Kulturtun

JUNIORKLUBB
Søndre Samfund

FRITIDSKLUBB
Fløygir

18:00 - 20:00

Tirsdag

17:30 -20:00

Mandag

MYLDREKLUBBEN
Badet Kulturtun

CORNERSTONE
Sundet

18:14 - 21:30

SAMFUNDET
Søndre Samfund

BIBLIOTEKET
Sundet

18:00 - 20:00

14:00-18:00

12:00 - 16:00

Onsdag

SUNDET
UNGDOMSCAFÉ
Kafé Henrik/
Biblioteket

17:30 - 21:00

AKTIVITETSGRUPPER
Badet Kulturtun

14:30-17:00

Torsdag

Ble Med Ungdom
Kafé Henrik

PitStop
Håpet
Eidsvoll Verk

(Første fredag i
måneden)

18:00 - 20:00

19:00 - 01:00

Fredag

Ungdomsklubb
Fløygir

19:30 - 22:30

●5.-7 trinn ●Fra 8. trinn

for UNGE i Eidsvoll

MØTESTEDER

5.-7 trinn

Juniorklubben

Juniorklubben drives av Eidsvoll kommune og er et
åpent, gratis møtested for alle fra 5. - 7. trinn. Vi har
datarom, playstation, billiard, fusball, diskotek, atelier
og kiosk.

Feiring Ungdomslag
Feiring Ungdomslag driver Fritidsklubb på
tirsdager. Tidspunkt og datoer finner du på
nettsiden.
Les mer på:
www.feiring.info
facebook.com/feiringungdomslag

For Sørbygda
Søndre Samfund - mandag 17:30 - 20:00
For Midt- og Nordbygda
Badet Kulturtun - Tirsdag 17:30 - 20:00

fra 8. trinn

Samfundet

PitStop

Samfundet (Søndre Samfund) er åpent for alle fra 8.
trinn - 18 år på onsdager, fra kl. 14-18. Hos oss får du
mat eller kan spise medbrakt. Her kan du møte venner,
gjøre lekser, vente til andre aktiviteter begynner eller
delta aktiviteter i regi av caféen. Du kan også bruke
våre fasiliteter (bandrom, kino, bibliotek, atelier,
teatersal) til egen aktivitet. Vi hjelper deg i gang!

PitStop er et miljø av ungdommer som samles i
Pinsekirken Håpet hver fredag kl 1900-0100.

Sundet Ungdomscafé

Torsdager fra 18:00-21:30 er Kafé Henrik og
biblioteket åpent for alle fra 8. trinn - 18 år. Her kan
du game, spille brettspill, møte venner eller arrangere
dine egne aktiviteter og arrangementer. Samfundet
og Sundet Ungdomscafé drives av Eidsvoll Kommune.

Aktivitetsgrupper

Bli med en i en av våre grupper på Badet Kulturtun.
Gruppene er gratis og åpne for alle fra 8. trinn - 18
år (så lenge det er plass). Bygget åpner etter skolen
og gruppene foregår fra 15:00-17:00. Tilbudet drives
av Eidsvoll kommune
•
•
•
•

Bandrom/ Lydstudio
Matlab
E-sport
Søm/ redesign

Meld deg på: ungfritid@eidsvoll.kommune.no

Vi ønsker alle ungdommer fra 8. trinn og oppover
velkommen til gudstjeneste, kafé og morsomme
aktiviteter.
I tillegg har vi life-grupper som møtes en gang i uka,
der vi har fokus på livet og hverdagen vår.
www.facebook.com/pitstop.eidsvoll - @pitstop_eidsvoll

CornerStone

CornerStone er en frivillig drevet ungdomsklubb som
holder til i lokaler ved bank-plassen i Sundet. Vi har
åpent hver onsdag i henhold til skoleruta, fra klokka
18:14 til 21:30.
Alle fra 8. trinn og oppover er velkomne!

Feiring Ungdomslag

Feiring ungdomslag driver ungdomsklubb for elever
fra 8. trinn - 18 år på Fløygir. Klubben er ikke åpen
alle fredager.
Les mer på: www.feiring.info - facebook.com/feiringungdomslag

Bli Med! Ungdom

Eidsvoll bibliotek

Bli med Ungdom arrangerer brettspillkveld på Kafé
Henrik den første fredagen i måneden!

Alle er velkomne til biblioteket på Råholt (tirsdag/
onsdag) og i Sundet (mandag - lørdag).

Myldreklubben

Spesielt mange barn besøker biblioteket i Sundet
på onsdager. Da blir barna servert gratis mat og kan
delta på ulike aktiviteter i biblioteket.

Alle fra 5. - 10. trinn er velkommen!

Myldreklubben er en tilrettelagt fritidsklubb for alle!
Åpent hver onsdag fra 18-20 på Badet Kulturtun!

