Velkommen til Indiatreff og 40 års jubileum for
Indiaklubben 1978 – 2018
Oset Høyfjellshotell 10 – 12 august 2018
I år har vi gleden av å utvide Indiatreffet med en dag ekstra, full av aktiviteter og tilbud om kurs.
Vi er glade for at det også i år kommer mange voksne adopterte. Vi har ikke laget et eget opplegg for
denne gruppen, men det finnes egnet møteplass for de som ønsker det. Dette kan avtales på treffet.

Program:
Torsdag 09.08.18:
19.00-21.00: Middag
21.00
Velkommen til tidlige gjester, sosialt samvær og litt orientering
Fredag 10.08.18:
08.00-10.00: Frokost for gjester som kom torsdag
10.00-12.30: Kurs som tilbys til kr 100 pr pers, går samtidig.
-Matkurs ved Rashmikant Patel i lavvo
-Sminkekurs ved Runa Bjørge på rom 300. NB maks 10-15 personer!
13.00-14.00: Lunsj
15.00-16.30:
-Yogakurs med instruktør fra Nøsen Yoga og Fjellhotell. Pris kr 100 per pers
Alle kurs har påmelding til post@bjelkaroy.com
15.00-16.30:

Hennamaling på rom 300
Oset Høyfjellshotell tilbyr varierte aktiviteter som svømmebasseng, lekeplass,
padlebåter. Terrenget rundt hotellet innbyr til flotte turer i fjellet og bading i
Tisleiafjorden.

17.00-18.00:

19.00-20.30:
20.30-21.30:
21.30-23.00:
21.30-01.00:

Hotellet fylles av deltakere til årets treff
I resepsjonen kan man se billedkavalkade fra tidligere år
Loddsalg
Buffetmiddag (gi beskjed hvis dere kommer sent og hotellet skal holde av middag)
Samling med informasjon og presentasjon
Ungdomstreff (13+) Bollywoodkveld ved Anitha Asbjørnsen
Musikk – dans er lov ☺

Lørdag 11.08.18
08.00-10.00: Frokost
10.00-11.00: Årsmøte i Indiaklubben
Markering av 40 års jubileum
10.00-12.00: Indisk dans ved Anita Patel Jusnes
11.15-12.45: En samtale om å være adoptert;
-et panel av voksne adopterte som deler
sine erfaringer
13.00-14.00:

Lunsj utendørs (hvis været tillater)
Det blir salg av lodd og Indiabutikken er åpen det meste av dagen

Fortsettelse av programmet på neste side

www.indiaklubben.no

Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet: www.oset.no

Velkommen til Indiatreff og 40 års jubileum for
Indiaklubben 1978 – 2018
Oset Høyfjellshotell 10 – 12 august 2018
Fortsettelse av lørdagens aktiviteter:
14.00 Felles leker ute for små og store
15.00-16.00:

Hennamaling på rom 300

15.00-16.30:

-Yogakurs med instruktør fra Nøsen Yoga og Fjellhotell. Maks 30 pers.
Husk påmelding til post@bjelkaroy.com Kurspris: 100 kr pp

15.00-16.00
17.00
18.00-19.30:
19.30
20.00
21.00-23.00:
21.00 -

Frukt/kaker. Loddsalg
Sarihjelp for unge og eldre jenter – husk egen sari, underskjørt og sikkerhetsnåler
Indisk festmiddag
Loddtrekning
Danseshow med Anita Patel Jusnes, alle kan melde på sin dans/show/sang til Hege
Ungdomstreff (13 år +) ved Anitha Asbjørnsen
Dans og åpen bar (senest 02.30).

Søndag 12.08.18:
09.00- 11.30 : Brunsj
Farvel og velkommen tilbake neste år.
Praktiske tips:
• Gave til lotteriet (ca kr 100)
• Kontanter til lotteriet
• Evt badetøy
• Mange kommer i indisk antrekk til festmiddag lørdag, men annet pent antrekk er også fint.
Bilder fra Indiatreffet 2017:

Dans og gøy!

Styret 2017 på Gurisethøvda

Deilig indisk festmiddag

www.indiaklubben.no

Hennamaling

Sarihjelp lørdag

Slippe seg løs!

Indiasalg

Danse-Anita & ungdoms Anitha

Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet: www.oset.no

