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FAMILIDAG-LØRDAG 5 JUNI PÅ SPIKKESTAD
Arrangementet foregår i og ved
Aktivitetshuset fra kl 1200 til kl 1600.
kl 12.00

Ordfører Rune Kjølstad åpner dagen

kl 12.10-1600 Hoppeslott, rodeomaskin,
ballongklovn, ansiktsmaling fra Barnas dag a/s.
kl 1220-1600 Ros idrettskole holder ”mini OL”, leker
for barna
kl 1300-1330 Røyken teatergruppe har utdrag fra
forestillingen ”TROLLMANNEN FRA OZ”
kl 1400-1420 Taekwon-do klubb Røyken har
oppvisning
kl 1500-1600 ”The Looneys” Spikkestad Hotteste
band spiller
Operasanger Edrian synger solo som avslutning
Alle aktiviteter og underholdning er gratis
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Følgende butikker stiller på Spikkestaddagen:
KIWI Kiwi-Bamsen deler ut is
REMA1000 griller ved aktivitetshuset og holder eget opplegg i butikk
Bente Wendelboe salgsbod info om tannbleking, ryggmassasjestoler mm
Baker`n Janne vil ha eget opplegg i butikken
Ponytail Frisører vil markedsføre/salg i bod på aktivitetshuset
Femina Fotterapi vil demonstrere og informere om sitt tilbud ved
aktivitetshuset
Svidal Minibuss vil markedsføre sine nye tilbud aktivitetshuset
P.A.L Piano service vil markedsføre sitt tilbud ved aktivitetshuset
SPIKKESTAD HUD OG KROPPSPLEIE vil markedsføre seg med tilbud m.m.

Foreninger og lag som stiller ved aktivitetshuset:
I.L. ROS idrettskole vil ha ”MINI OL” aktiviteter for barna, øvelser, hopp,
lengde, mm
Spuvi og Spikkestad treningssenter vil demonstrere og markedsføre seg
Vestre Røyken Speidergruppe vil ha egen teltplass med bål, stek div mat
Historielaget vil informere om sitt arbeid og sine tilbud
L.H.L vil informerer om sitt arbeid
Knivklubben ønsker å informere om sin klubb og verve nye medlemmer
Lions ønsker å informere om sitt arbeid ogsine tilbud
Vestbygda Kabel Tv/BOF Demonstrasjon og gode tilbud til nye kunder,
samt informasjon
Kjekstad golfklubb skal ha ballmoro for alle
Brannvesenet skal vise 2 nye biler og være der hele dagen
Revmatikerforeningen informerer og selger lodd
Mc-Ravnene skal informere hvem de er og mulig det blir en kjøretur!!
Yogahuset skal demonstrere Yoga og informere
Kirken i Røyken ønsker å informer om den nye kirken på Spikkestad
Røyken NTN Taekwon-do klubb vil demonstrere og informere,
oppvisning kl 1400
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Spikkestad Vel har leid utstyr fra Barnas dag a/s til å komme, dette håper
vi blir ett vellykket opplegg og at barna kommer strømmende.
Det blir hoppeslott som ungene kan hoppe og kose seg i, det kommer
klovner som blåser ballonger i alle mulige figurer osv. I tillegg vi det være
ansiktsmaling for barna, noe vi satser på blir populært.
Det blir vafler og kaffe, mat blir tilbredt slik at tilbudet er for hele
familien….

Spikkestad Vel ønsker med denne dagen og sette fokus på nærmiljøet og
hva det har og tilby. Håper at alle som bor i Spikkestad og rundt kommer
og tar del i denne dagen. Vi håper at tilbudet, som er gratis, vil ”vekke”
nye innflyttere og alle de som har vokst opp her slik at de møter opp.

Alle er hjertelig velkommen
NB! Været er meldt kjempebra……dette blir kjempemoro
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Medlemsskapet i Spikkestad Vel koster kr 100,- per år og gjelder for hele husstanden.

Kontonummeret til Spikkestad Vel:
5082 05 84616
Postadressen er:
Postboks 12, 3431 Spikkestad
Velkommen som medlem
http://spikkestadvel.no
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