
 

 
Aktivitetsplan 2015 

 
Foreldrekafe            Peppes pizza Strømmen       22. januar 
Hjertebarns-foreldre møtes for en hyggelig prat. Vi spanderer pizza og brus. 
 
Badedager       Risenga i Asker                  24. januar 

Gratis bading for hjertebarn og en foresatt.  
 
Weekendsamling og årsmøte         Sarpsborg              27. Februar - 1. Mars 
Tradisjonell familiesamling med årsmøte, faglig program og sosialt samvær. 
 
Stand på sykehus           Ahus                 11.  Mars 
Informasjonsstands om foreningen og fylkeslagets arbeid. I samarbeid med fagpersonell på  
sykehus. 
 
Bowling for hjertebarn i skolealder       Solli bowling                         20.mars 
Hjertebarn i alderen 6-18 år møtes for pizza og bowling 
 
Påskegodter         Etterstad videregående skole        11. og 12. mars 
Familiesamling. Vi møtes til å lage godt av marsipan og sjokolade for å ha i påskeegget.  
 
Badedager            Bøler bad                       25. april 

Gratis bading for hjertebarn og en foresatt.  
 
Gårdsbesøk           Losby gård                10 .mai 
Familiesamling. Vi besøker dyrene og spiser lunsj samme med medbrakt grillmat. 
 
Foreldrekafe                   lokal kafé i Oslo         mai/juni 
Hjertebarns-foreldre møtes for en hyggelig prat. Det blir servert noe enkelt å bite i  
 
Sommeravslutning   Mer informasjon kommer                   lørdag i juni/juli 
Familiesamling.  
 
Ungdomsleir region 1         Mesnalia             5. – 9. August 
Hjertebarns ungdom i alderen 10-18 år. Faglig og sosialt program.  
 
Weekendsamling     Haraldvangen           21-23 . august 
Tradisjonell familiesamling med faglig program og sosialt samvær. 
 
Familiedag    Oslo Sommerpark             lørdag 12.eptember 
Familiedag. Grilling og klatring i klatreparken.  Flott dag for alle fra 0-18 år! Sosialt samvær.  
 
Foreldrekafe    Egon Sandvika                18. Oktober 
Hjertebarns-foreldre møtes for en hyggelig prat. Vi spanderer pizza og brus. 
 
 



 

 
 
Treff for hjertebarn i skolealder      Megazone     fredag 9 . oktober  
Hjertebarn i alderen 6-18 år møtes for pizza og laserskyting på Megazone 
 
Curling                            Bærum                                 søndag i november 
To timer med lek på isen for barn over 10 år og deres familie.  
 
Badedager         østfoldbadet                        31. november 

Gratis bading for hjertebarn og en foresatt. FFHB spanderer pizza  
 
 
Foreldrekafe     Egon Ski          søndag 29. November 18.30 
Hjertebarns-foreldre møtes for en hyggelig prat. FFHB spanderer pizza og brus. 
 
 
Pepperkakebaking        Etterstad vgs.           2 kvelder i desember 
Familiesamling. Vi møtes til julebakst av pepperkaker.  
 
2015 
Juletrefest    Engebråten skole    Lørdag 9 . januar 
Tradisjonell juletrefest med kaker, loddsalg, underholdning og kanskje en nisse. 


