SØLVSUPERUKA 2019
8.-17. februar

Fredag 08.02.2019

Kl 11.00-13.00 Åpning av Sølvsuperuka 2019
Lunsj i Café Sølvsuper
Program med kulturinnslag og taler fra 12.00-12.45
Vår nye kommunaldirektør Arne Myrland åpner Sølvsuperuka 2019.
Vågønes barnehage smeller uka i gang og åpninga avsluttes med fiolintoner fra
Sarah Hallivell Olsen.
Kl 17.00-19.00 Hattefest i Huldra
Musikk ved Tina og Stein
- se eget oppslag / facebook / www.solvsuper.bodo.kommune.no

Lørdag 09.02.2019

Kl 11.00-15.00 Markedsdag
Salg, utstilling, åpen Café - salg av møsbrømlefse
- se eget oppslag / facebook / www.solvsuper.bodo.kommune.no

Ca kl 12.00 Senior gladdans
Frk. Brekke har strikkekafe

Søndag 10.02.2019

Café Sølvsuper er åpen kl 13.00-16.00

Mandag 11.02.2019

Kl 18.00-19.00 Bridgekurs
Lyst å lære hva Bridge er? Alle kan delta

SØLVSUPERUKA 2019

Tirsdag 12.02.2019

Kl 10.30-12.30 Dag- og aktivitetssentrene har åpen dag i Sølvsuper helse- og
velferdssenter.
Sangstund, utstillinger, salg m.m.
- se eget oppslag / www.solvsuper.bodo.kommune.no

Kl 18.00 Konsert med Sangkoret MIX i cafeen

Onsdag 13.02.2019

Kl 18.00-19.00 Brukerrådet for Sølvsuper helse- og velferdssenter har møte.
Brukere og pårørende i Langbølgen inviteres til informasjon.

Torsdag 14.02.2019
Kl 11.00-16.00 ByLab i Stormen bibliotek

Helse- og omsorgsavdelingen inviterer elever, lærlinger og studenter til markedsdag
hvor de forskjellige virksomhetene vil presentere seg.
Dyktige fagfolk vil fortelle hvem som ermålgruppen for deres tilbud, hvordan de
jobber og hvilke muligheter det er for en spennende yrekskarriere hos dem - enten i
fast stilling eller som ekstravakt.
Det er Kahoot konkurranse kl 14.00 hvor spørsmålene bygger på informasjon fra de
forskjellige standene. Flotte premier.
Kl 18.00-19.00 Bridgekveld for nye og gamle spillere

Lørdag 16.02.2019

Kl 12.00 Filmstund i Huldra
- se eget oppslag / www.solvsuper.bodo.kommune.no

Søndag 17.02.2019

Kl 13.00 Gudstjeneste i Huldra
Café Sølvsuper åpen kl 13.00-16.00

Bjerkeng blomster
har sponset blomster
i forbindelse med
Sølvsuperuka 2019

For mer informasjon, se
solvsuper.bodo.kommune.no

Café Sølvsuper har lunsjbuffet hver dag.
Følg med på facebook om spesielle
tilbud.

