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MEDIA OG KOMMUNIKAJON

Liker du å jobbe med muntlig og
skriftlig formidling? Er du glad i å ta
bilder eller redigere bilder? Kanskje
har du interesse for grafikk og
dataredigering?

På mandager kan du være med oss å
lage ungdomsmagasiner, der du kan
få prøve deg som journalist, fotograf,
grafisk designer eller som redaktør.

Du trenger ingen forkunnskaper. Hos
oss starter alle på skretsj og får
opplæring underveis. Sammen lager vi
magasiner med fokus på unge og
psykisk helse. Du er hjertelig
velkommen til å bli med !



KREATIVITET OG DESIGN

Lengter du etter å uttrykke deg kreativt ? Vi vil
gjerne hjelpe deg å finne ditt uttrykk og heie
frem ditt kreative prosjekt. Hos oss kan du få
uttrykke deg kreativt innenfor en rekke
områder.
Digger du Kygo og vil bli inspirert av hans
musikk ? Eller har du sans for redesign og vil la
deg inspirere av Jenny Skavland konseptet ?
Kanskje har du en drøm om å bli forfatter og
har J.K. Rowling som ditt store forbilde ?
Uansett hvilke interesser du har, så kom og gi
kreativiteten din en sjanse. Du trenger ikke å
være ekspert på noe for å delta hos oss. Det
eneste du trenger, er et ønske om å gjøre noe
kreativt, så vil vi heie på deg.



SPORT OG FRILUFTSLIV

På «Sport og Friluftsliv» kan du prøve alt
fra klatring og skating til dansing og
fisking. Vi finner på gøye aktiviteter ute
og inne. Du trenger ikke å være sprek for
å delta. Her kan alle bli med på sitt nivå,
uansett hvilke form man er i.
Vil du lære deg å stå på slalom,
snowboard eller skateboard, er det
mulighet for det også. Fysisk aktivitet er
bra både for kropp og sjel, så bli gjerne
med oss på fredager !



LITT OM OSS

NOEN Å SNAKKE MED

PitStop er et Senter der vi hjelper unge med å
mestre livet generelt og studier og arbeidsliv
spesielt. I staben er vi 5 ansatte og 20 frivillige
som brenner for å inspirere ungdom til
motivasjon og mestring. Til oss kan du
komme uten at du trenger å prestere noe. Du
kan være den du er og vite at det er mer enn
godt nok. Alle våre aktiviteter, turer og
måltider er gratis.
Våre åpningstider er mandag, onsdag og
fredag fra kl 10.00- 15.00 og vi holder til i
lokalene til Tremor på Sartor senter. Ønsker
du å lese mer om oss, så finner du
informasjon på våre nettsider :
www.pitstop.no, www.pitstopung.no og på
facebook. Vår kontaktperson er Annette
Lillevedt, tlf 99216108

Vil du høre en hemmelighet ? Ingen får livet
helt til. Noen ganger kan livet virke
forvirrende, urettferdig og håpløst. Da er det
viktig å ikke stå alene. Når du trenger noen å
prate med, vil vi lytte.
Kanskje er du usikker på hva du skal bruke
fremtiden din til. Eller kanskje du sliter med
sosial angst eller nedstemthet. Mange flere
enn du tror sliter med akkurat det samme som
deg. Våre samtalepartnere og veiledere er
profesjonelle og ønsker ikke noe annet enn å
være der for deg.
Ikke tenk at du må fikse livet selv. Ingen av
oss gjør det. Kom inn å slå av en prat. Hos oss
er døren åpen. Vi er her for deg.
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LES MER PÅ PITSTOP.NO
OG PÅ FACEBOOK


