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Sommer`n er over og styret i Te-Ve-Bu setter på nytt igang med
møter, arrangementer og annen jobbing til nytte for våre medlemmer.
Håper dere alle har fått en god hvileperiode slik at dere er klare til å
bli med på noe av det vi har satt opp.

Info-hefte for Telemark-Vestfold-Buskerud

Grilltur/Christinaløpet gikk som planlagt selv om vi måtte trekke
under trærne noen ganger pga lett regnvær før start. Vi hadde
mange sporty barn, unge...og voksne som deltok i løpet så vi ble
lagt merke til på en positiv måte. Grilling ble som vanlig perfekt
gjennomført av Carina og Brant Hovland så vi koste oss lenge
med et herlig måltid før vi hadde rebusløp og andre leker. Igjen i
regi av Carina og Brant. En super dag for store og små!
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•

Herretur for alle mannfolk i foreningen (med og uten diagnose).
Turen går som tidligere til plassen Steindammen på
Krokstadskogen i Buskerud.
Tidspunkt/ansvarlig: 20.-22. september/ Morten og Per
NB! PÅMELDING FØLGER DETTE VIRVELNYTT!

•

Tenåringtur for jenter blir også pga tidligere suksess arrangert i
år, men arrangementet blir noe annerledes i år fordi vi forsatt vil
ha med de som har vært med før. I år som i fjor så vil også
RØST-jentene bli invitert
Tidspunkt/ansvarlig: 4.-6.oktober/Tove
NB! PÅMELDING FØLGER DETTE VIRVELNYTT!

•

Juletrefest/førjulstur. Planleggingen er i gang, men det er
uvisst hva det blir til enda
Tidspunkt/ansvarlig: november –januar/ alle

Dette har skjedd siden sist:
•

01.09.02

Vi håper at de fleste fant noe interessant i denne oversikten. Og at vi
treffes i løpet av året.

Så litt om framtidaplanene våre:
Aktivitetsplanen vår for 2002 ser for øyeblikket slik ut:
•

Ungdomstreff for gutter og jenter i alderen 12-25 år. Et nytt
arrangent for hele ungdomsgruppa vår som vil vare en dag.
Tidspunkt/ansvarlig: 4.oktober/ Tove
NB! PÅMELDING FØLGER DETTE VIRVELNYTT!
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