Lions Ski Run 2019
i Nansenparken
Søndag 10. februar arrangeres barneskirenn for alle født år 2009 eller
senere. Påmelding fra kl. 11.00. Fortløpende start fra kl. 11.30-14.30.
Uansett snøforhold vil vi lage aktiviteter for barna. Det blir også
mini-hoppbakke og lek med skøyter på Sentraldammen.

Lions Club Snarøya-Fornebu

Inntektene fra årets Ski Run er øremerket 
barne- og ungdomsarbeid i nærmiljøet.
Bl.a. planlegges en gapahuk til allmenn
benyttelse og til undervisningsformål.

For 9. gang arrangerer Lions Club Snarøya-Fornebu

Barneskirennet LIONS SKI RUN
Lions Club Snarøya-Fornebu ønsker nok en gang alle barn
med foreldre og øvrige familiemedlemmer velkommen til
vårt barneskirenn. Rennet arrangeres søndag 10. februar
2019 på Festplassen i Nansenparken. Alle barn født i 2009
eller senere kan delta.

Påmelding fra kl. 11.00. Siste påmelding kl. 14.30.

Klar ferdig gå!

Det blir fortløpende start fra kl. 11.30.
Flere hundre barn deltar årlig
i rennet. Blir du med?
Startkontingenten er kr 100,-.

VI STØTTER LIONS ARBEID:

Velkommen til
Sabi Sushi Fornebu
sabi.no • 40 00 18 33

www.wla.no • Tlf.: +47 22 01 06 70

Grillen og kaffen er klar

Vi serverer pølser og hamburgere, nystekte vafler,
kaker, toddy og mineralvann. Alle inntekter går
uavkortet til våre humanitære prosjekter.
Bruk kontanter eller Vipps til 83716.
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Parkering
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Festplassen,
Nansenparken

Medalje og premie til alle

Alle som fullfører rennet får medalje og premie. For de
sprekeste er det lov å gå løypa flere ganger, men det blir
dessverre ingen ny medalje for hver runde...

Hoppbakke og skøyter

Vi har også i år fått låne mini-hoppbakke fra
Kollenhopp som alle kan prøve seg i.
Og husk skøyter. Om værforholdene tilsier det vil
det bli laget en skøytebane på Sentraldammen.

bilia fornebu ønsker alle
deltakere i lions ski run
en riktig god tur!

Alle inntekter Lions Club SnarøyaFornebu samler inn går uavkortet
til humanitært arbeid, det være seg
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Lions Club Snarøya-Fornebu

Hva er Lions?

Takk for at du
støtter Lions Club
Snarøya-Fornebu
via Grasrotandelen.
Organisasjonsnummer
992079711

Lionsbevegelsen er verdens største
humanitære hjelpeorganisasjon med
nesten 2 millioner medlemmer i 170
land. Lions Club Snarøya-Fornebu
ble stiftet i 1971 og deltar i nasjonale
og internasjonale aksjoner, men har
også hovedfokus på hjelp og støtte i
nærmiljøet. Alle pengene vi samler inn
går uavkortet til vårt humanitære arbeid
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
All innsats fra våre ca. 25 medlemmer
er frivillig.

Lyst til å være med?

Nøl ikke med å ta kontakt med oss
om du vil vite mer.

Vår klubbs viktigste tiltak:
• Mitt valg. Lære barn på alle
skoleplan å ta riktige valg.
• Lions Førerhundskole. Her bidrar
vi økonomisk til utdanning av
førerhunder for blinde og svaksynte.
• Støtte vanskeligstilte barn
i Bærum.
• Skoler, organisasjoner og
klubber i nærmiljøet hvor vi
gir støtte etter behov.
• Internasjonalt støtter vi bl.a.
en pikeskole i Sierra Leone og
et brønnprosjekt i Uganda.

Vi takker våre sponsorer for all støtte til gjennomføringen av
Lions Ski Run 2019

Lokalba
Asker o

Rask, enkel og personlig

tlf: 40 00
adr: Vollsv
1366 Lysa

Våre aktiviteter
For å kunne hjelpe på ulike nivåer er vi avhengig av at DU støtter våre aktiviteter:

Dekkskift på Fornebu Senter vår/høst.

St. Hans på Halden brygge.

Lions Ski Run i Nansenparken.

Støtte kan også gis på Vipps til 83716
Vil du bli medlem i Lions – «gode venner som hjelper andre»? Ring Jan Spilleth på 920 51 418

