Semiaden 2017 vil bli arrangert 10.
september 2017
Det blir muligheter for Ridning, kajakkpadling, pil og bue, klatretårn og
mye, mye mer.
Se også vår Facebook side
og våre nettsider: http://semiaden.no/

Har du kjøpt lodd til Kunstlotteriet på Semiaden?
Vinn bilder lagd av kjente kunstnere i Asker.
Lodd kan kjøpes
På NaKuHel-senteret på Sem i senterets åpningstider
På Semiaden-arrangementet ved Semsvannet søndag 11.9.
Hos Eldbjørg Nåheim Eien tlf 48137380.
Hos Rotaryklubbene i Asker, Hurum og Røyken
Resultat av trekningen kommer 26.09.17
Kunstnere:
Geir Børresen

Kristin Irén Dijkman
Egil Egebakken
Øyvind Jorfald
Eldar Vågan
Irena Wojnicz
Ellen Solbakken
Børge Rødfjell

Last ned programmet for dagen

Bilder i kunstlotteriet

Om Semiaden
Asker Rotaryklubb er sammen med de andre Rotaryklubbene i Asker,
Røyken og Hurum ansvarlig for planlegging og gjennomføring av
Semiaden.
Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og
kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet.
Hovedinnholdet retter seg inn med primært til barn og unge, men
tilbudene skal også omfatte voksne deltakere. Det er et bredt program
med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange
frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.
Målsetningen for Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og positiv
opplevelse av natur og kultur ved Semsvannet og stimulere barn og
voksne til å bli glad i og nysgjerrige på natur- og kulturrikdommen i
området. Arrangementet bygger på NaKuHels ﬁlosoﬁ om naturens,
kulturens og fellesskapets positive eﬀekt på menneskets fysisk og mentale
helse, og på Rotarys verdier om å gjøre en samfunnsinnsats som
skaper økt trivsel og bedre livskvalitet for andre. Arrangementet er
en glimrende mulighet til å markedsføre Rotary og Rotarys idealer, både
overfor potensielle nye medlemmer og overfor samfunnet generelt.
Arrangementet krever innsats fra mange, spesielt under gjennomføringen
den 14. september, men også noe under planlegging og forberedelser de
siste dagene. Vi ber derfor om at ﬂest mulig medlemmer setter av dagen

og stiller opp til tjeneste for arrangements mål. I tillegg er dette en
hyggelig måte å bli kjent med Rotaryanere fra andre klubber i
nærområdet.
Ta kontakt med Pål Smits hvis du vil delta. E-post: pal.smits@lindum.no

Semiaden 2017 med ny prosjektleder
av Club IT Coordinator | nov 20, 2016 | Semiaden, Ukenytt | 0 kommentarer

Dato: Søndag 10. september. Pål Smits – ny prosjektleder! Etter 10 år
ønsket prosjektleder Håvard Tveitane å tre tilbake. Han har gjennom

årene lagt ned et formidabelt arbeid for Semiaden! Ny prosjektleder er
altså vår egen Pål Smits! Han har hatt ansvar for løyper...

Semiaden 10 år!
av Eldbjørg Nåheim Eien | nov 20, 2016 | Semiaden, Ukenytt | 0 kommentarer

Søndag 10. september var det klart for den 10. Semiaden! Tanken er at

det skal være en glad dag ved Semsvannet, en dag med gode opplevelser
for liten og stor! Og det ble det! Takket være et stort korps frivillige og
meget grundige forberedelser gjennomførte vi igjen...

Program for Semiaden 11. september
av Club IT Coordinator | sep 4, 2016 | Semiaden, Ukenytt | 0 kommentarer

Har du kjøpt lodd for kunstlotteriet? Se her for mer informasjon For

fullstendig informasjon, se Semiadens egensider: http://www.semiaden.no
NaKuHel-senteret Konferansier: TROND EVENSEN klokken 10:00 Åpning av
boder og stands, salg av deltakerbevis/løypekart og...

Semiaden 13.9.2015
av Rolv Dale | feb 6, 2016 | Klubb Prosjekter, Semiaden, Ukenytt | 0 kommentarer

Stor familiedag i Asker med poster,leker og underholdning rundt
Semsvannet blir arrangert av Rotaryklubbene i Asker, Hurum, Røyken og
NaKuHel senteret i Asker i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
Sluttrapporten etter arrangementet foreligger og link til denne...

Semiaden 2017
Søndag 10. september
kl 10:00 – 16:00
Kartsalget starter kl 10:00, avsluttes ca kl 14:00
Åpningsseremoni kl 11:00
Gratis parkering etter anvisning fra parkeringsvakter.
Vi oppfordrer til bruk av sykkel. Sykkelparkering ved NaKuHel-senteret.
Følg oppdateringene våre på Facebook

