
Lions Club Oslo Høybråten 

Er du forelder, se 
her, det nytter å 
bry seg! 

Lions Club Oslo Høybråten inviterer alle foreldre til folkemøte med tema: 

                                                    Foreldrerollen 
                                              29. januar kl. 18.30 på  
                                Folkvang,  Folkvangveien 26, 1086 Oslo 
 

               Foredrag av politioverbetjent Ole Vidar Øiseth 
                Han kan mye og har sterke meninger om dette feltet. 
 
      Bakgrunn for dette møtet er de tragiske hendelsene vi har sett den 
      siste tiden. Kan dette skje hos oss på Høybråten? 
 
 
 

Et Lions-prosjekt om holdninger 

Det kan være ditt barn det gjelder! 



Lions Club Oslo Høybråten 

Lions Club Oslo Høybråten inviterer alle foreldre til folkemøte. 
 
Vi har i den senere tid sett stygge konsekvenser av bl.a. mobbing. 
Barn velger å ta sitt eget liv. 
 
Vi ser at barn og ungdom debuterer tidligere både med rus og sex. 
Det er en samfunnsutvikling ingen kan være tilfreds med og vi tror 
det nytter å bry seg. 
 
Politioverbetjent Ole Vidar Øyseth  
kan mye om dette og har sterke  meninger. Han vil holde et foredrag 
rundt dette tema og appelerer sterkt til at foreldre skal ta ansvar. 
 
Vi vet at dette blir et par veldig givende og interessante timer og håper 
du som forelder prioriterer denne kvelden på dine barns fremtid. 

          Folkvang, Folkvangveien 26, 1086 Oslo 
                   torsdag 29.januar kl. 18.30 

  Bli venn med oss på        www.hoybraatenlions.no 

Røde fjær - aksjonen 2015 
Lions vil fra 2.-8. februar avholde Røde Fjær aksjon over hele landet. 
De innsamlede midlene skal gå uavkortet til prosjektet MITT VALG. 
 
MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av 
sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, 
grunnskoler og videregående skoler. 
 
MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er 
å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. 
 
MITT VALG kan vise til dokumenterte resultater der det er tatt i bruk.         
For mer informasjon: http://www.determittvalg.no/om-mitt-valg/ 

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne 

http://www.hoybraatenlions.no/

