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KubikkKultur
Info om 
turen til 
Venabu!
Da er vi klar for tur til Venabu. Vi har 
bestilt to hytter med god plass og et 
strålende vær hele helga.

Vi reiser fredag  14. auaugst. Første 
grupper reiser fra Statoil i Ski kl. 
12.30. For de som ikke kan reise så 
tidlig og ønsker å reise sammen 
med noen avtaler nærmere. Bruk 
forumet vårt.

Fredag ordner vi med mat hver for 
oss. Men vi prøver å lage litt 
kveldsmat på hytta. Lørdag blir det 
felles frokost, lunsj og middag. 
Søndag blir det felles frokost. 

Dette må du ta med selv

Lintøy/sovepose, voksendrikk, 
babymat, mat til fredag, penger til å 
betale med, toalettpapir og andre 
personlige artikler.  Nødvenig utstyr 
til lørdagens utflukt.

Lørdag

Vi legger ikke opp til en felles 
aktivitet lørdag. Noen planlegger 
fisketur, andre skal gå fjelltur. Dette 
bestemmer du selv. Det er også lov 
til å nyte dagen på hytta :-)

Litt om hyttene

Hytte Haugbu - 150m2, to stuer (den 
ene med peis og den andre med 
peisovn), stort og lite kjøkken, to 
bad, badstue, 4 soverom og bod i 

svalgangen. Oppvaskmaskin. 10 
senger (mulighet for 2 ekstra 
oppredninger). En veloppdragen 
hund kan tillates etter avtale. 

Hytte Malmbu - 65m2 (6 
sengeplasser, 2 soverom med 
dobbeltseng på det ene og 4 
køyesenger på det andre) - romslig 
entré, dusj/wc og badstue, stue.
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Veien til Venabu
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Oppslagstavle

Felles avreise fra Bowlers i Ski kl. 1800.

Ny nettside. Gå inn på skimc.no og les

Egen blogg?
skimc.no tilbyr egen blogg for medlemmer. Se eksempler på 
skimc.no - Medlemmer. Der har vi lenket opp noen eksempel på 
blogger. Ta kontakt med webmaser om du øsnker egen blogg. 
Gratis til alle medlemmer.

Husk også
Trollrally

Årsmøte til NMCU
Bowlers første tirsdag hver mnd

Nytt fotokurs
Lørdag 19. september legger vi opp til nytt fotokurs. Denne gangen med fotografering ute 

i “marka”. Senere på dagen møtes vi igjen til hyggelig samvær og gjennomgang av 
dagens fotofangs. Mer info kommer, men sett av dagen !


