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Sandefjord kommune har 7 bo- og aktivitetssenter, som alle er en del av det

totale tilbud innenfor omsorgsarbeidet. Det er informasjon om disse 7

sentrene du nå holder i hånden. Bo- og aktivitetssentrene har en sentral plass i

det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Sentrene gir

mange muligheter for deg som er pensjonist eller trygdet. Her kan du bare være

gjest eller du kan være med på utfordringer for hode og kropp. Hvis du ønsker

kan du gå inn i aktiviteter du kjenner fra før eller ta sjansen på å prøve noe nytt

og spennende. Vil du bare benytte kafeen, frisør eller fotterapeut, må du gjerne

gjøre det. Sentrene har kommunens verdier, fleksibilitet, ansvarlighet og åpen-

het, med seg i det daglige arbeidet og håper dette kommer til uttrykk i måten

du opplever å bli møtt på.

Sentrene er organisert som en del av Seksjon senter og hjemmetjeneste

og jobber etter følgende overordnede mål;

� Tjenesten er mangfoldig og fleksibel og bidrar til at den enkelte opplever

mestring av egen helse og livssituasjon.

Delmål:

1. Tjenesten ytes ut fra brukers behov og rettigheter

2. Bruker får tilbud om en aktiv og sosial hverdag

3. Bruker opplever mestring og medvirkning

Programhefte du leser nå, viser noe av det engasjementet senterets mange

brukere legger for dagen, i forhold til hvilke aktiviteter de er engasjert i.

Gjennom samtale med stadig nye brukere, kommer det frem diverse interesse-

områder og mennesker engasjerer seg for å utvikle nye aktiviteter.

Vi ønsker deg velkommen til å påvirke miljøet positivt, både i måten du er

sammen med andre på, men også i direkte henvendelse til personalet når du

mener at noe kunne vært ordnet på en bedre måte. Vi kan bare bli bedre hvis

du sier i fra om hva vi kan bli bedre på.

Vi gleder oss til å se deg i et eller flere av kommunens sentre.

Vennlig hilsen senteransatte.

Velkommen til sentrene
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Hvordan bruker jeg heftet?
Heftet innholder informasjon om alle sentrene.

For at det skal være lettere for deg å finne frem vil du finne stoff fra

Bugårdsenteret på sider markert med grønn stripe,

Forsmannsenterets sider er blå,

Framnessenterets sider er røde,

Hvidtgården sine sider er rosa,

Parkensenteret finner du med en gul stripe,

Ranviksenterets sider er merket med lilla og

Solvangsenterets sider er grønne.

Vi håper at med alle 7 sentrene i et program vil du kunne se hvilket mangfold

sentrene utgjør. Ta deg tid til å lese igjennom hva som tilbys og kanskje du etter

det har lyst til å gå til et senter du ikke har vært så mye på før.

Byens 7 bo- og aktivitetssenter er:

Bugårdsenteret Sportsveien 33 tlf. 33 41 58 00

Forsmannsenteret Dronningensgate 24 tlf. 33 41 56 00

Framnessenteret Lyhmannsvei 2 tlf. 33 41 59 00

Hvidtgården Storgt. 25 tlf. 33 41 88 00

Parkensenteret Krokemovn. 41 tlf. 33 41 84 14

Ranviksenteret Ranvikskogen 3 tlf. 33 41 86 27

Solvangsenteret Rosenvolds gate 30 tlf. 33 41 55 00

ØNSKER DU LEILIGHET I ET AV KOMMUNENS SENTER?

Leilighetene tildeles gjennom kommunens tildelingsutvalg. Er du interessert i

senterleilighet, ta kontakt med boligkontoret tlf.: 33 41 60 00 på rådhuset for å

få søknadsskjema eller ta kontakt med en senteransatt.

HVEM KAN BRUKE SENTRENE?

Sentrene er åpne for alle som mottar pensjon eller trygd.



Sentrenes oppgaver er å drive:

• Forebyggende arbeid med fokus på

- ernæring,

- kultur,

- fysisk aktivitet

- og det å klare seg i dagliglivet,

- samt oppfølging og rekruttering av frivillige.

Oppgavene retter seg mot følgende brukergrupper:

• De ensomme hjemmeboende eldre

• De aktive

• De frivillige

• Beboerne

SENTRENES SERVICEPRINSIPPER:

• Vi er tilgjenglig

• Vi møter alle med åpenhet, respekt og vennlighet

• Vi avklarer forventninger

• Vi følger opp våre løfter

BRUKERKORT OG BRUKERSAMTALE

er en prat mellom den enkelte bruker og en ansatt ved senteret.

Brukersamtalen tar utgangspunkt i et ark hvor du selv kan notere navn, adresse,

kontaktperson og dine ønsker i senteret. Disse opplysningene blir registrert

fortrolig. Brukersamtalen gir deg muligheten for å komme med dine ønsker for

senteret og vi vil gjerne presentere senterets muligheter for deg. Ta kontakt

med senteret og du er velkommen til en prat.

SENTERENES ANSATTE

Sentrene har et lite antall ansatte i forhold til den aktivitet som utøves i

senteret. På denne måten kan brukernes engasjement komme mer til sin rett.

De ansatte har oppgaver i vedlikeholdsarbeid, aktivitetsledelse, miljøet,

kjøkkenet, renhold, administrasjon og resepsjon. Vi samarbeider tett med

andre avdelinger i Helse og Sosialetaten.

De ansatte har kontakt med frivillige medhjelpere i forskjellige arbeidslag.

De ansattes viktigste oppgave er å legge forholdene til rette i senteret ut fra

brukernes ønsker. Av og til vil du kanskje ikke finne noen ansatte i resepsjonen,

fordi vi som ansatte ønsker å være mest mulig ute blant brukere, det være seg i
3
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senteret eller på hjemmebesøk, men du vil alltid finne en beskjed om hvor du

kan henvende deg. De ansatte har taushetsplikt. Vil du drøfte noe som er viktig

for deg, ta kontakt slik at vi kan finne en rolig plass til en samtale.

FRIVILLIG MEDHJELPER

i sentrene blir du, hvis du vil gjøre en innsats for flere enn deg selv. Vi har

mange ulike oppgaver som frivillige er med på å løse og alle oppgaver er klart

definert med dag, klokkeslett og hva du skal gjøre. Ta gjerne utgangspunkt i

dine egne interesser og undersøk om du kan engasjere deg til beste for deg

selv og andre.

Det lages avtaler om den enkeltes oppgave slik at ansvaret er fordelt slik du

ønsker det. For de oppgavene hvor det er naturlig, er det organisert arbeidslag.

Eksempler på arbeidslag kan være de som hjelper til i kjøkkenet, i kvelds-

kafeteriaen, på hjelpetroppen, i kontaktklubben, som festmedhjelpere eller

frivillige på aktiviteten.

Frivillig innsats i sentrene er ikke en erstatning for ansatte, – men et viktig

supplement.

MENIGHETENE ARRANGERER FASTE TREFF PÅ SENTRENE

De forskjellige menighetene arrangerer månedlige treff på de ulike sentrene.

Det er andakt, sang, musikk, bevertning og utlodning. For å vite dato der

du ønsker å gå, se etter oppslag på ditt senter.

På Forsmannsenteret har de andaktsmøte hver fredag og nattverd etter

oppsatt plan.

GAVEKORT

Vet du ikke hva du skal gi til den som har alt?

Sentrene kan ”friste” med gavekort fra sine kafeer, frisørsalonger og fotpleiere.

En flott gave ide, enten du ønsker deg det selv, eller du vil gi det til andre.

LÅN AV LOKALER OG UTSTYR

Vi anser at sentrene er «brukernes sted».

Lokaler lånes ut til forskjellige arrangementer, eks. jubileer, generalforsamlinger,

minnestunder, fødselsdager m.m. Du kontakter resepsjonen for bestilling. Når

du låner lokaler i senteret, må du bestille maten via senterets kjøkken. Du kan

velge mellom koldtbord, snitter, middag eller eventuelt andre ønsker.
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BUGÅRDSENTERET
Bugårdsenteret ligger i naturskjønne omgivelser med
Bugårdsparken som nærmeste nabo.

ÅPNINGSTIDER

Hverdager: kl. 08.00 - 15.30. Resepsjonen er stengt på helg og helligdager, men

senteret for øvrig er oppe alle dager.

BOLIGDELEN

Det er 43 leiligheter i senteret.

FELLES SENTRALBORD MED FORSMANNSENTERET

Det vil si at du kommer til sentralbordet på Forsmann og blir satt videre over

derfra. Vi håper på denne måten å kunne yte god service til alle som prøver å få

tak i oss, samtidig som vi på denne måten frigir personal til andre oppgaver til

glede for våre brukere.

HER PRESENTERES SENTERETS TILBUD

Aktivitetene ved sentrene følger ofte skoleåret med oppstart i august/sept

og avslutning i juni.

AKTIVITETSAVDELINGEN

Avdelingen er åpen alle hverdager fra kl. 8.30- kl. 15.30. Aktivitøren er til stede

alle dager unntatt mandag. Her kan du være opptatt med ditt eget håndarbeide

og samtidig ha et sosialt samvær. Du behøver ikke holde på med noe spesielt

for å være en del av fellesskapet vårt. Du er velkommen til oss bare for å slå av

en prat over en kopp kaffe.

I tillegg til vanlige aktiviteter lager vi til felles lunsj på tirsdager med ferske

hjemmebakte rundstykker kl. 11.00.

BIBLIOTEK

I biblioteket kan du lese dagsavisene. Her finner du også ukeblader og bøker.

Trenger du hjelp med utlån kan du henvende deg i resepsjonen.
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BINGO

Tirsdag i like uker spilles det bingo med sjokolade som premier. Det er veldig

spennende og moro. Møt opp og bli med!

BRUKERÅDET

Brukerrådet på Bugårdsenteret er en gruppe pensjonister som har som mål å

arbeide for beboere og brukere av senteret. De skal formidle brukernes behov,

ønsker, interesser og synspunkter til senterets ledelse.

DANSEAFTEN

Ca 1 gang / mnd er det Danseaften på senteret. Musikk, bevertning, utlodning

og hyggelig samvær. En trivelig kveld også for deg som velger å stå over

dansen.

DATAKLUBBEN

Dataklubben er en klubb hvor pensjonister treffes for å utvikle sine kunnskaper i

”dataverden”. Har du lyst til å melde deg inn i klubben, ring tlf 33 41 58 11.

Klubben er et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet og Folkeakademiet, med

Alf Himberg og Lars Nesje som instruktører. Dataklubben møtes mandager fra

kl. 09.30 til kl. 11.30 i kafeteriaen på senteret.

ENGELSK STUDIERING

Vi samles hver torsdag kl. 12.00 til kl. 14.00 for å ”friske opp” og lære mer

engelsk av hverandre. Ta gjerne kontakt på tlf 33 41 58 11 eller ta turen innom

for et uforpliktende besøk.

FRIVILLIGE MEDHJELPERE er gode støttespillere i den daglige driften.

Vi er avhengig av de frivillige til mange aktiviteter, f.eks. middagsutkjøring til

hjemmeboende, aktiviteten, hjelp med servering og i kjøkkenet. Vi ønsker oss

frivillige som kan være besøksvenn eller som kan følge til lege etc. Opplæring

vil bli gitt. Vil du bli frivillig, ta kontakt med en senteransatt. Det beste man

kan gi andre, er litt av egen tid!
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FRISØRSALONGEN

Benytt muligheten til å gjøre deg fin på håret. Vår salong er åpen 5 dager i uka

fra kl. 09.00 - 15.30.

Timebestilling på tlf. 33 41 58 18. Avbestilling må skje innen kl. 12.00 dagen i

forveien, ellers må timen betales.

BUGÅRDEN FOTKLINIKK

«FØTTENE TRENGER OGSÅ FAGFOLK»

Vår autoriserte fotterapeut er til stede mandag til torsdag fra kl. 08.00 – kl. 16.00.

Timebestilling på telefon 33 41 58 19.

Bestilt time som ikke benyttes må betales.

FROKOSTSERVERING

Hver onsdag og fredag har vi frokostservering i kafeen fra kl. 09.00 – kl. 10.00.

Bli med på felles frokost i kafeen, en sosial og trivelig start på dagen.

HANDLETUR

Hver torsdag kl. 10.20 kjører Frivilligsentralens biler til Meny Stadiontunet.

HØRSELVEILEDNING

Tirsdager i lik uke fra kl. 10.00 til kl. 11.00 kan du få råd og veiledning

vedrørende bruk av hørselshjelpemidler. Batterier kan også kjøpes i senterets

resepsjon i åpningstiden.

HÅNDARBEIDSGRUPPA

Hver torsdag samles en gruppe damer på Aktiviteten. Vi syr, vever, hekler,

strikker osv til inntekt for senteret. Har du lyst til å bli med i et hyggelig felles-

skap er du hjertelig velkommen.

KAFETERIAEN

Vi har åpent alle dager fra kl. 08.30 - 15.30. Middagsservering hver dag

kl. 12.30 - 15.00. Du kan bestille snitter og koldtbord, samt kaker og middag

hos oss. Vi har god hjemmelaget mat, som serveres med et smil.



KAFFESLABERAS

Kl. 17.00 mandager i lik uke, hygger vi oss i biblioteket med nystekte vafler,

kaffe og mye prat. En gang i blant kommer Arne Thorød og spiller musikk på

sveivegrammofonen.

KVELDSMAT

Hver onsdag kl. 17.30 serveres det deilig kveldsmat i kafeteriaen av frivillige

hjelpere. Kom sammen med andre til et hyggelig måltid du også!

LYTT TIL KLASSISK

Mandager kl. 14.00, i ulike uker, kan du være med å lytte til klassisk musikk.

Det blir ”spilt” musikk fra CD-plater og fortalt om musikkstykkene.

MATOMBRINGERTJENESTEN

På hverdager har vi spreke frivillige pensjonister som kan levere middag hjem

til deg. Er det vanskelig for deg å komme deg ut, kan de komme hjem til deg

med middag. Ta kontakt med kjøkkenet tlf. 33 41 58 04.

SITTEDANS

Senteret har sittedans og vi danser på onsdager kl. 10.30. Enkel og morsom trim

etter musikk som alle kan være med på. Bli med du også, dette er gøy!

STOLTRIM

Dette er en trim som passer for alle. Vi strekker på kroppen fra topp til tå på

trimrommet hver fredag kl. 10.30. Etterpå er det kaffe på aktiviteten.

SNEKKERAVDELINGEN

Torsdag er vår felles dag hvor vi jobber med ulike prosjekter til inntekt for

senteret. Vi har et hyggelig miljø, så kom gjerne og delta.

QUIZ, KOS OG HYGGE MED KARIN

Quiz, fortellinger og hygge i biblioteket på torsdager i ulike uker kl. 17.00 – 19.00.

Populær ettermiddag som drives av frivillige.
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TEMAKAFE

Vi tar oppaktuelle temaer.

Følg med på oppslag i senteret og annonse i Sfj. Blad. Kom gjerne med forslag

på temaer.

TURGRUPPE

Hver tirsdag kl. 11.00 går vi turer i nærområdet. Vi starter på senteret og

lengden på turen bestemmer du selv. Trenger du en arm å holde i eller kjører

rullestol, hjelper vi deg. Etterpå passer det utmerket med en kopp kaffe og en

god prat.

TV – KROKEN

Denne ligger i biblioteket ved siden av aktivitetsavdelingen. Her kan du se på

ulike programmer, fotballkamper eller idrettsarrangementer sammen med

andre.

UKESLUTT

Hver fredag kl. 13.30 samles vi i biblioteket etter middag. Vi drikker kaffe, steker

sveler, lapper eller vafler. Vi tar gjerne opp til diskusjon og ettertanke spesielle

temaer som er kommet frem i media gjennom uken. Her kan alle delta, om du

bor på huset eller bare stikker innom.

VASKERIET

Vaskeriet består av 1 vaskemaskin og 1 tørketrommel. Du bestiller time og

betaler for bruk av maskinene i resepsjonen.

VELVÆRE

Har du lyst på litt ekstra velvære i hverdagen? Møt opp på aktiviteten mandager

i ulik uke kl. 10.30 – 11.30. Her får du hjelp til stell av negler, pynting og annet.

Dette koster kroner 30,-.

VINKLUBBEN

Vi er 8 personer av lett blanding menn og kvinner som liker å kose oss med vin.

Vinen legger vi selv av halvfabrikata og arrangerer to vinfester i året. På våre

fester kan du selvfølgelig komme.
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SENTRENES AKTIVITETSAVDELINGER
har mange flotte håndarbeider og

treprodukter for salg.

De reparerer, produserer på bestilling, samtidig

som avdelingene er gode steder å være for deg

som bruker. Ta en titt innom våre aktivitets-

avdelinger neste gang du er på et senter.
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FORSMANNSENTERET
Forsmannsenteret ligger i hjerte av sentrum og betjener
brukere fra hele kommunen. Forsmannsenterets slagord er
"Vi arbeider for venner og vaner".
Ved å benytte deg av de tilbud senteret gir vil du kunne få et
mer aktivt liv og du vil kunne knytte nye bekjentskaper, noe
som vil kunne gjøre hverdagen din bedre.

ÅPNINGSTID FOR SENTERET:

Alle hverdager; kl. 08.00 - 19.00. Helg/høytid: kl.08.00 – kl. 15.30.

SENTERET ER ÅPENT I ALLE HØYTIDER.

BOLIGDELEN

Det er 57 leiligheter i Forsmann I og 39 leiligheter i Forsmann II.

RESEPSJONEN

I senteret vil du finne resepsjon for mottagelse og informasjon om senteret.

Stopp gjerne for en uformell prat, eller ring hvis du lurer på noe på

tlf.: 33 41 56 00. Resepsjonen er betjent hverdager kl. 08.00 - 19.00.

PARKERINGSPLASSEN

Parkeringsplassen er bak Forsmannsenteret, med innkjøring i Stockflethsgt.

Parkeringsbevis får du i resepsjonen, dette varer for ett år om gangen, fra

1. januar til 31. desember. Husk at parkeringsplassen bare kan benyttes når du

bruker senteret. Misbruk medfører borttauing.

HER PRESENTERES SENTERETS TILBUD:
De forskjellige klubber og grupper møtes etter egne programmer.

I vinterhalvåret har byens foreninger åpne møter i storstua hver kveld.

ANDAKTSMØTE

Sang og musikk på fredager fra kl. 10.30 - 12.00 i Storstua. Enkel bevertning.

AMERIKANERSPILL

Hver torsdag fra kl. 18.00 – 21.30 på datarommet.



AKVARELLKLUBBEN

Klubben drives som en studiering. Er du interessert i akvarellmaling, så ta turen

innom og se hvordan vi har det. Vi har et fint sosialt miljø og har plass til flere.

Tidspunkt; fredager kl. 09.30 - 13.30 på hobbyrommet.

AKTIVITETSAVDELINGEN

I aktiviteten foregår det mange ting som glass-, akvarell- og oljemaling, vi syr,

hekler, strikker, vever, snekrer og driver kjøkkenaktiviteter.

Aktivitørene er til stede mellom kl. 08.00 – 15.30 mandag, onsdag, torsdag og

fredag for hjelp og veiledning. Kl. 11.00 er det sosialt samvær med kaffe og mat

som en viktig trivselsfaktor.

Aktivitetens infotavle:

Følg med på tavlen i foajeen om hva som skjer.

SALG AV HÅNDARBEIDER:

Inne i Aktiviteten og fra glasskapene i foajeen.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL AKTIVITETEN.

HER ER DET MANGE SOM TRIVES OG FLERE ER VELKOMNE!

BILLEDVEVKLUBB

Klubben er for deg som har vevd litt billedvev før og ikke trenger kurs, men

gjerne vil ha litt inspirasjon fra andre. Vi er 16 stykker som møtes hver fredag

fra kl. 08.30 – 12.30 på Aktiviteten. Vi hjelper hverandre når vi møter nye utford-

ringer i billedveven. Ta med vevrammen og kom hvis dette høres hyggelig ut.

BRIDGEKLUBBEN

Vi er en gjeng glade bridgeentusiaster som spiller bridge hele året rundt på

onsdager fra kl. 10.30 - 13.30. Åpent for deg som ønsker å spille. Velkommen!

CURLINGKLUBBEN

Teppecurling er en forenklet utgave av det som spilles på is – vi slipper å ”koste”.

Vi spiller hver onsdag fra kl.10.00-12.00 med en liten kaffepause innimellom og

har det veldig hyggelig. Spillet passer både for damer og herrer. Stikk innom å

se så får du kanskje lyst til å bli med.F
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ERINDRINGSGRUPPA

Erindringsgruppa er Forsmann’s ” Husker du”. Vi møtes en gang i uken, drikker

kaffe og snakker om ”gamle dager”. Det er ansatte til stede hver gang som

legger frem et tema og lytter aktivt til det som fortelles. Vi reiser på tur og har

det veldig hyggelig sammen. Vi har en flott stue fylt med gamle møbler og

gjenstander. Ta gjerne en titt i 2.etg.stue FI.

ETTERMIDDAGSHYGGA

Hver tirsdag kl. 15.30 treffes en gruppe beboere på stua i 1.etg Forsmann II.

Det å bli kjent med andre beboere og knytte nye bekjentskaper er vårt mål.

Vi hygger oss med kaffe og kaker og løser ”verdensproblemer”

og andre spørsmål.

FOTTERAPI

«VÆR PÅ GOD FOT MED DINE FØTTER»

Kyndige fotterapeuter tar vare på føttene dine i tiden kl. 08.00 -15.30.

Timebestilling. For sent avbestilte fotterapitimer må betales.

FORSMANNS FLITTIGE LISER

Er en gruppe damer som lager flott håndarbeid som selges i Aktiviteten og fra

glass skapet i foajeen – hele året. Er dette noe for deg? Vi treffes på Aktiviteten

mandag – onsdag og torsdag, fra kl. 09.00 – kl. 13.00.

FORSMANNHAGEN

Hver sommer har vi gleden av å se en praktfull hage. Den består av prydtrær,

stauder, urter, bærbusker osv. Mye arbeid ligger bak å få hagen fin,

noen hjelper oss med det, men flere er velkomne.

Er du glad i hagearbeid og vil være med, kontakt oss i resepsjonen.

Velkommen inn i en av byens hyggeligste bakhager!

FRISØRSALONGEN

«FRISØREN GJØR DEG FIN», alt innen moderne hårpleie.

Betjeningstid fra kl. 10.00- 15.00, mandager er salongen stengt.

Herreklipp: tirsdager.

Timebestilling fra kl. 10.00 på tlf. 33 41 56 40.

Velkommen til behandling av fagfolk i et trivelig miljø. F
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FROKOSTKLUBB

Morgenstund har gull i munn. For deg som har lyst på en enkel og billig frokost.

Bordet står dekket i kafeteriaen fra kl. 09.00 til kl. 10.00 alle dager. Det er ingen

påmelding eller oppmøteplikt. Frokosten koster kr.26,- i 2012 og dette inkluderer

kaffe, te, melk, brød og div. pålegg.

GENERASJONER PÅ TVERS

Forsmannsenteret har et samarbeid med Byskolen der barn og eldre utveksler

erfaringer, håndverktradisjoner, kunnskap og kultur.

GLASSMALINGSKLUBBEN

Vi møtes på hobbyrommet hver torsdag fra kl. 10.00 - 14.00. Det passer for deg

som har tatt ett kurs i glassmaling og som vil utforske denne "kunsten" videre.

Vi hjelper hverandre med ideer, og ønsker oss flere deltagere. Velkommen!

GLASSFUSINGSGRUPPE

Vi treffes for å lage smykker med glassfusingsteknikk. Smykkene lages ved å

sette sammen flere stykker glass og som deretter smeltes sammen.

Det er en enkel og kreativ teknikk.

For å være med i gruppa må du ha kjennskap til teknikken, eller meld deg på

innføringskurset. Vi møtes mandager fra kl. 13.00 – 16.00 på Hobbyrommet.

HEKLEGRUPPE

Mandager, i Aktiviteten, fra kl. 14.00 – 15.30 hekler vi lapper til felles tepper.

Vi har mange ideer om hva vi skal hekle, vogntepper, vesker osv.

Ta med eget hekletøy eller få av oss. Velkommen!

HOBBYBODEN

Hobbyboden selger håndlagede gjenstander som pensjonister og andre lager.

Hvis du har en hobby og lager noe du ønsker å selge, så ta kontakt,

du bestemmer selv prisen. Vi tar 15 % provisjon på det som selges.

Vi selger VG og batterier til høreapparater.

Åpningstider: mandag - fredag fra kl. 10.00 - 15.00, lørdager kl. 11.00-14-00.

LOPPEKROKEN

Hobbyboden driver også med salg av lopper. Har du noe i skuffer og skap som

du ikke trenger, så tar vi det gjerne imot. På grunn av plassen kan vi ikke ta

imot klær og møbler. Samme åpningstid som Hobbyboden.



HOBBYUTSTILLINGEN

Arrangeres av Hobbyboden 10 dager i nov/des hvert år. Gamle og nye utstillere

ønskes velkommen til å ta kontakt. Her er det mulighet til å handle mange

flotte julegaver.

Overskuddet av Hobbybodens virksomhet blir hvert år delt ut til ulike grupper,

klubber og tiltak i senteret, til glede for dere som bruker huset. Skjema for å

søke støtte legges frem i senteret i februar.

Velkommen til en hyggelig handel.

HJELPETROPPEN

Maten smaker bedre når man slipper å spise den alene. Hjelpetroppen består av

ca 12 damer som henter/hjelper beboere ned fra leiligheten sin til vår lille stue

i FII. Her serverer de dagens varme middag til ca. 10 personer. Etter et hyggelig

måltid følges beboerne tilbake til leiligheten sin. Vi jobber i turnus 2 og 2 og

trenger stadig nye medlemmer.

KAFETERIA

Hver dag tilbyr vi nysmurte smørbrød, rundstykker, nystekte vafler og kaker fra

vår kafeteriadisk. Vi kan også tilby salater, paier, bagetter og lunsjretter. Middag

serveres fra kl.12.30 – 15.00 alle dager. Du kan velge mellom kjøtt og fisk i to

porsjonsstørrelse og suppe eller dessert. Vi satser på god hjemmelaget mat.

Trenger du hjelp under måltidet, kan du henvende deg til vårt vertskap. Hver

dag har vi hyggelige og hjelpsomme frivillige som kan hjelpe deg. Kjøkkenet

kan også tilby snitter, koldtbord, selskapsmat og hjemmebakte kaker. Skal du ha

et selskap så snakk med oss! Vi står til tjeneste for deg! Se vår egen catering

brosjyre.

KAFETERIAENS ÅPNINGSTID

Hverdager fra kl 08.30- 18.30, helg kl. 08.30 - kl. 15.00.

Hverdager etter kl. 15.30 er kafeteriaen betjent av frivillige i samarbeid med

miljøarbeider. Kom innom for en kopp kaffe, og slå av en prat i hyggelig samvær

med andre. Har du lyst til å hjelpe til i kafeteriaen? Ta kontakt med resepsjonen.

KAKESALG

Hver torsdag, med unntak av sommerferien og på helligdager, selger vi

nydelig fersk hjemmebakst i foajeen. Vi starter kl. 12.00 og selger så langt

beholdningen rekker.
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KONTAKTGRUPPA

Kontaktperson, følgesvenn, besøksvenn. Medlemmene av denne gruppen jobber

individuelt og utfører svært forskjellige oppgaver. Det som er sikkert er at de

gjør en flott innsats som betyr mye for de personene som mottar. Kontakt-

personer er mennesker som liker å gjøre noe for andre og som derfor gjerne får

litt igjen for det. Et smil og et ”takk for besøket/hjelpen” om ikke annet.

LESEGRUPPA

Tirsdager kl. 11.00 til kl. 12.00 kommer det et leseombud fra biblioteket og leser

fra en bok som varierer etter tilhørernes ønsker. Man diskuterer og prater litt

rundt boken i etterkant eller underveis! Dette er en hyggelig måte å være

sammen på. Kom og prøv, da vel!

LYTT TIL KLASSISK

Er du interessert i å lytte til klassisk musikk, - er du hjertelig velkommen i klubben

som treffes annen hver onsdag kl. 11.30 til 13.00 i senterets 3 etg. stue.

MALEKLUBBEN «COULEUR»

Klubben treffes på mandager fra kl. 17.00 – 22.00 og torsdager kl. 17.00 – 21.00.

Vi driver mest med oljemaling. Har du samme interesse som oss er du velkom-

men til å bli med. Vi har også mulighet til å stille ut bildene som vi maler.

MATOMBRINGERTJENESTEN

Er det vanskelig for deg å komme deg ut? På hverdager har vi spreke frivillige

pensjonister som kan levere middagsmaten hjem til deg som bor i sentrum.

Ta kontakt med kjøkkenet tlf. 33 41 56 09.

Bestillingsfrist: innen kl.11.00 samme dag.

SANDEFJORD DATAKLUBB

Klubb for seniorer og brukere av byens bo- og servicesenter.

Sandefjord dataklubb arrangerer opplæring og konsultasjon for eldre som vil

starte opp med data eller forbedre sine datakunnskaper. Nytten og gleden ved å

bruke data er kanskje tvilsom for den som ikke har forsøkt det, men det er

gjennom bruken at eldre kan oppleve en ny og bedre kontakt med samfunns-

utviklingen og med venner og familie. Vi vil oppfordre de som kan tenke seg å

starte noe nytt, som vil følge med i samfunnsutviklingen og få ekstra impulser i

hverdagen, til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Dataklubben møtes i storstua hver mandag fra kl. 15.00 – 17.00.



SANDEFJORD HØRSELSFORENING

Annen hver onsdag, i ulike uker, fra kl 10.00 - 11.00 kan du få råd og veiledning

om høreapparater og annet teknisk utstyr. Vi holder til i veiledningskontoret i

1.etg ved biblioteket. Trenger du batterier til høreapparatet ditt utenom disse

tidene, kan dette kjøpes i Hobbyboden på senteret.

SELSKAPSKLUBBEN

Annen hver fredag kl. 18.00 ønskes dem som liker å danse til orkester velkommen

til en svingom. Ønsker noen å bidra med et engasjement enten i styret eller

andre ting, ta kontakt med kontaktperson i klubben eller i resepsjon.

SENIORDANS

Seniordans er en danseform som er godt tilrettelagt for godt voksne. Vi danser

som oftest i ring og veksler stadig partner. I seniordans kan man komme uten å

ha med seg partner, og dette har bidratt til dens store popularitet. Å danse gjør

at vi blir glade, gir oss et flott sosialt nettverk, samtidig som kroppen og hjernen

holdes i form!

På Forsmann er det seniordansegrupper som danser fra kl. 15.00 til 17.00

i storstua følgende dager:

”Feiltråkken” ved Britt Mai Aasen møtes tirsdager.

”Byttomfot`n” ved Eva Turid Vatne møtes onsdager.

SITTEDANS

Sittedans er en trening som passer for alle! Vi sitter i ring og gjør øvelser for

hele kroppen til fin musikk. Denne trimmen er god både for kroppen og humøret!

Mandager kl. 10.15 – 11.00.

SLAGGRUPPA

Hver fredag klokken 12.00 – 12.45 på trimrommet.

En fysioterapeut fra Rehabiliteringssenteret leder trimmen. Vi sitter i ring og

trener, øvelsen er tilrettelagt for slagrammede. Etter trimmen har vi sosialt

samvær for de som ønsker det, med kaffe og vafler. Ønsker du å være med,

ta kontakt med en ansatt.
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SNEKKEREN

Vi i snekkergruppa består av 7-8 spreke pensjonister. Vi snekrer, skjærer, sveiper,

dreier og reparerer. Det sosiale samværet i gruppa betyr mye.

Over en kopp kaffe m/rundstykke går praten lett og ledig.

Vårt motto: ”Vi gjør det meste for de fleste”.

Gruppa er aktiv på mandager fra kl. 10.00 til 14.00. Flere fra gruppa er også

til stede på tirsdag/onsdag. Ta kontakt.

SPINNERINGEN

Vi er en gjeng «spinna gærne» damer fra 30 – 80 år som møtes på

Forsmannsenteret en gang i måneden med egen rokk for å spinne. Har du rokk

og har vært borti det å spinne engang, er du velkommen. Vi møtes siste torsdag

i måneden kl. 18.30 – 21.30 på Aktiviteten.

STAVGANGGRUPPA, ”STAVTAK”

Er en gruppe som er ute og går en times tid hver fredag. Oppmøte på

Forsmannsenteret kl. 09.45. Alle stavgåere ønskes velkommen.

STEINSLIPER-KLUBBEN

Vi har eget rom i kjelleren med det utstyret vi trenger for å kutte og slipe stein.

Av stein kan du lage fine smykker, det gis opplæring til dem som ønsker det.

Du kan treffe oss på onsdager kl. 10.00-12.00. Ta kontakt med resepsjonen for

nærmere informasjon.

STORFROKOST

Velkommen til en hyggelig formiddagsstund i kafeteriaen siste onsdag

i måneden.

Her kan du forsyne deg så mye du vil fra vår frokostbuffet, både kalde og

varme retter. Buffeen står fremme fra kl. 09.00 – 11.00.

STRIKKEKAFÈ

Arrangeres tre ganger på vår og tre ganger på høst på mandager fra

kl. 17.00 – 21.00. Ta med eget strikketøy til en sosial kveld. Se etter annonse i

Sandefjords blad og oppslag i senteret, ang. dato og hvilket tema som er

aktuelt for kvelden.
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SØM – REPARASJONER AV KLÆR

Du kan få hjelp av Else som kommer innom på torsdager. Aktiviteten tar i mot

rent tøy på mandag, onsdag, torsdag og fredag som Else får med seg hjem.

Husk å ta med sytilbehør som tråd, knapper, glidelås osv...

TORSDAGSDRÅPEN

Hver torsdag kl. 11.00 kan du helt gratis ta del i ulike arr i storstua på Forsmann.

Se eget program, merket ”Torsdagsdråpen” for arrangementer og turer.

TORSDAGSHYGGA

Bor du på senteret kan du hver torsdag kl. 16.30 spille bingo og drikke kaffe i

aktiviteten. Frivillige står for arrangementet.

VASKERIET

Vaskeriet består av vaskemaskin og tørketrommel med pollett innkast, samt et

strykebord. Vaskeriet er ubetjent, men trenger du hjelp kan du henvende deg i

resepsjonen. Salg av polletter og timebestilling skjer i resepsjonen.

Beboerne har fortrinn frem til kl. 12.00.

VERTSKAPET

Vertskapet er frivillige pensjonister som er til stede under middagsserveringen i

kafeen. De er der for å hjelpe deg som trenger det! Du kan få hjelp til å få

bestilt, betalt og brakt maten til ditt bord. Har du lyst til å være vertskap, er du

hjertelig velkommen til oss. Dette er en sosial og hyggelig arbeidsoppgave.

Ta kontakt med kjøkkenet på tlf 33 41 56 09.

VI LAGER KORT – GRUPPE

Gruppen er for de som ønsker å lage enkle, dekorative gratulasjonskort til burs-

dager, bryllup, barnedåp etc. Du får veiledning og innspill underveis av drevne

kortlagere. Vi møtes fredager kl. 14.00 – 16.00 i Aktiviteten.

FORENINGER

Senteret har samarbeid med en rekke foreninger, og en del av disse har møtene

sine i senteret. Hvis du er interessert i å vite mer om når de har møtene sine,

ta kontakt i resepsjonen, vi har oversikt over møte datoer.
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BENYTT SENTRENES
FOTTERAPEUTER
De er faglig dyktige, hyggelige og

tar godt vare på sine kunder.

Du finner de på Bugården, Forsmann, Framnes,

Ranvik, Parken og Solvang.

De er autoriserte og merket garanterer for at du blir

behandlet av en fagperson. For nærmere info, sjekk

teksten ved det senteret du helst benytter.
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FRAMNESSENTERET
Et maritimt senter som ligger nær kyststien på Vesterøya,
i gangavstand fra sjøen og i gamle Framnæs mekaniske
verkssteds nærområde.

ÅPNINGSTID FOR SENTERET

Alle hverdager; kl. 08.00 – kl. 15.30. Helg/høytid: kl.09.00 – kl. 15.30

Søndager er det frivillig til stede i resepsjonen fra kl. 11.00 – kl. 15.00

SENTERET ER ÅPENT I ALLE HØYTIDER.

RESEPSJONEN

Velkommen til oss i resepsjonen. Vi gir deg informasjon, råd og veiledning og

selger VG. Her vil du finne menylister, månedsprogram, påmelding til

kurs/grupper og timebestilling for fotpleie.

BOLIGDELEN

Det er 43 leiligheter inkl. 2 korttidsleiligheter i senteret, leilighetene er

organisert som et selvstendig borettslag. Borettslaget har en egen hybel til

overnatting for pårørende.

HER PRESENTERES SENTERETS ULIKE TILBUD:

«AKTIVITETEN»

Aktiviteten er åpen hver dag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

Aktivitøren har ansvaret for å tilrettelegge og veilede ulike aktiviteter og er til

stede alle dager unntatt fredag.

Ta gjerne med deg ditt eget håndarbeid eller noe å reparere. Du kan lage ting til

deg selv, eller lage noe for aktiviteten. Vi ønsker at flere som bor i egen bolig

kommer og benytter seg av denne avdelingen. Ønske vårt er at:

- du skal finne deg til rette i et «varmt» fellesskap.

- bruke ressursene dine

- finne aktiviteter og vennskap som gir trivsel.

Ta kontakt med oss!
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Søm – reparasjon av tøy

Vi hjelper pensjonister med småreparasjoner av klær. Syr ut eller inn, legger

opp og skifter glidelåser. Knapper, glidelåser og tråd må taes med og tøyet må

være rent. Henvend deg på aktiviteten.

”ARM-I-ARM” GRUPPE

Hver onsdag kl. 11.00-12.00 samles vi til felles hygge og sosialt samvær med

allsang, gode historier, kaffe og kake. Vi har plass til alle.

Velkommen skal du være.

BIBLIOTEK

Vi har lesekrok hvor du kan lese dagens aviser eller kose deg med en bok.

BOKRINGEN

En gang i måneden samles vi over en kopp kaffe for å diskutere den siste boken

vi har lest. Dette er både lærerikt og sosialt. Er du interessert, ta kontakt i

resepsjonen.

BRIDGEKLUBBEN

Ønsker du å bli med i vår populære Bridgeklubb? Vi spiller hver mandag fra

kl. 09.30 til ca. 14.00. Ta kontakt med oss i resepsjonen.

BRUKERRÅD

Selvbestemmelse, medbestemmelse og aktivitet er viktige faktorer for et

levende, aktivt og trivelig senter. Framnessenteret har derfor et eget brukerråd

som består av valgte brukere for å sikre en stor grad av brukermedvirkning.

Brukerrådet ønsker et bredt engasjement fra brukerne for å kunne imøtekomme

brukernes ønsker, behov og interesser.

Ta initiativ - ta kontakt eller bruk forslagskassa i senteret.

CAFE FRAMNÆS – Framnessenterets kafeteria tlf. 33 41 59 07

Åpningstid: Alle dager 09.00 – 15.30.

Åpent for alle pensjonister og trygdede!
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Cafe Framnæs tilbyr:

Bagetter, salater, påsmurte rundstykker, snitter, smørbrød o.s.v.,

alt med fristende og variert pålegg. Vi har et stort utvalg av kaker til kaffen:

Nystekte vafler, varme wienerbrød, bløtkake, varm eplekake m/ krem,

rullekake m/ krem, kokosboller, vannbakkels m/ krem,

diverse kuvertkaker, m.m.

Middag hver dag fra 12.30 – 14.30

Du kan daglig velge mellom 2 hovedretter: kjøtt eller fisk.

I tillegg er det suppe eller dessert.

DANSEAFTEN

Liker du å danse? Da er du velkommen til en svingom på senteret. En lørdag

pr. mnd er det servering av varm mat, konfekt og kaffe. Baren er åpen.

Dette er en av kulturgruppas faste oppgaver i senteret. Se oppslag i senteret

for aktuelle datoer.

DATAKLUBBEN

Dataklubben Framnessenteret ble stiftet 1998 og har siden da undervist seniorer

i grunnleggende databehandling: som bruk av tekstbehandling, internett og

e-post. I tillegg har det blitt undervist i bruk av nettbank og å handle på nett.

Vi har vært medlem av Seniornett Norge siden starten og ble lokallag av

Seniornett Norge i 2005, med navnet Seniornett Sandefjord, avd. Framnes.

På senteret finnes et stort datarom, rikelig med datautstyr og dyktige

instruktører til kursene. En dag pr. måned er det dataklubb.

Da er alle velkommen til orientering og ”dataprat”. Nærmere informasjon

om dataklubben kan gis i resepsjonen.

NB Dataklubben har skiftet møtedag fra onsdag til tirsdag kl. 11.00 – 13.00.

Følg med på annonse i Sandefjord Blad.

FOTTERAPI

Velkommen til Framnes fotterapisalong. Her får du behandling for nedgrodde

negler, torner og hard hud m.m. Jeg har også gavekort og salg av fotprodukter.

Åpningstider; tirs-, ons- og torsdag kl. 09.00 – kl. 15.30.

Timebestilling på tlf. 33 41 59 10.
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FROKOSTGRUPPA

Du er velkommen til hyggelig og sunn frokost fra mandag til og med fredag fra

kl. 09.00 til kl. 10.30 i kafeen. En frivillig hjelper til under måltidet.

Pris pr. d.d. kr. 26,-.

FRA SVEIGRAMMOFONENS DAGER

Første onsdag i måneden kan du oppleve nostalgisk musikk i peisestua ved

Arne Thorød. Vi starter opp kl. 16.30. Salg av kaffe og kake.

FRISØRSALONGEN

Vi ønsker vår nye frisør, Anne Marie, velkommen til Framnessenteret

og hun ønsker deg velkommen som kunde.

Anne Marie er både dame- og herrefrisør og utfører alle typer hårbehandlinger

på en profesjonell måte. Hun kan også farge vipper og bryn om du skulle

ønske det.

Salongen er åpen for alle – gavekort selges.

Åpningstider fra 15. august:

Mandager stengt - tirsdag – torsdag kl. 09.00 – kl. 15.30

Fredager kl. 09.00 – kl. 14.00.

Ønsker du time utenom åpningstiden, ta kontakt og jeg skal se hva jeg kan gjøre.

Timebestilling på tlf: 33 41 59 09/ mobil; 98 49 93 99.

Velkommen inn til hyggelige priser.

HANDELBUSSEN

Hver fredag kjører Frivilligsentralens buss til Meny Stadiontunet kl. 10.15.

HØRSELVEILEDNING

Tirsdager i like uker er det veiledning og bistand til de som trenger dette

angående sine høreapparater o.l. Vi har salg av batterier i resepsjonen.

KORTSPILL

Velkommen til en hyggelig og uformell kortspillkveld hvor det spilles

Amerikaner. Vi møtes hver tirsdag kl. 14.30 og er ferdig ca. kl. 17.30.
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SITTEDANS

Hver torsdag kl. 11.00. Velkommen til en hyggelig trim på stol til flott musikk!

”SNEKKER`N”

Vi samles hver mandag og onsdag fra kl. 10.00 - 14.00 i kjelleren, hvor vi lager

ting for senteret og snekrer litt til eget bruk. Vi lager hagebenker, småmøbler,

fuglebrett og fuglekasser, vugger og dukkevugger og mange fine ting.

Vi disponerer velutstyrt verksted. «Snekker’n» er åpen andre dager også,

etter avtale.

TIRSDAGSTREFF MED ANDAKT

I samarbeid med Vesterøy menighet arrangeres tirsdagstreff med andakt,

musikk, utlodning og bevertning en gang i måneden. Se oppslag i senteret.

«TRIMMEN»

Bli med på ”TRIMMEN” og kom i form i vårt flotte trimrom. Her er det mange

fine apparater og god veiledning. Hver tirsdag og torsdag kl. 10.30 – kl.11.30.

VEDLIKEHOLDSTRENING

Dette tilbudet retter seg til personer etter at de har hatt et rehabiliterings-

opphold og er i samarbeid med fysioterapeut etter behov.

Vårt håp er at den enkelte bruker kan oppleve å bedre sin helse og få tilbake

et aktivt liv. Rehabiliteringen foregår i grupper og ved egentrening.

Vi tilbyr sosialt samvær og mulighet for et måltid mat.

VEILEDNINGSTJENESTE VED LÆRINGS OG MESTRINGSSENTERET

Informasjon og veiledning ved representanter fra brukerorganisasjonene.

Se etter datoer på oppslag i senteret.
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HVIDTGÅRDEN
Hvidtgården ligger sentralt til i bykjernen og er rikt sammen-
satt av ulike aktører, som Frivillighetsentralen og Lærings-
og mestringssenteret.

Hvidtgården har betjent resepsjon mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.30.

Senteret har 72 leiligheter, hvorav noen er bofelleskap.

Hvidtgårdens kafe, Cafè Hvidt, drives av et privat firma og er åpen for alle fra

kl. 09.00 til 15.00, middag serveres fra kl. 13.30 – 14.30.

Senteret har utleie av lokaler:

• Flott treningsrom med mange forskjellige apparater.

• Lyse, fine, møte- og kursrom.

• Videokonferanserom

Ta kontakt i resepsjonen dersom du ønsker å leie rom.

AKTIVITETEN

Dette er et tilbud til alle som ønsker å møte andre over en kopp kaffe m.m.

Du kan strikke eller gjøre andre aktiviteter. Vi holder til på Store Hvidt hver

onsdag fra kl. 11.00 – 13.30 og tilbudet er både til beboere og andre.

BIBLIOTEKET

Her er det muligheter å låne bøker, eller bare sette seg ned å lese litt.

MUSIKKTIMEN v/Kristian Sommerfeldt

Christian Sommerfeldt spiller musikk for enhver smak. Han forteller om

musikken og har du noen musikkønsker tas disse godt i mot.

Mandag i ulik uke fra kl. 12.30 – 13.30.

STRIKKEGRUPPE

Hver fredag fra kl. 11.00 – 13.00 kan du delta i strikkegruppa.

Gruppen ledes av en frivillig.

Senteret har også mye underholdning, foredrag og arrangerer turer for beboere

og andre.
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Læring- og Mestringsenteret og Frivillig sentralen

har kontorer i 1. etg og utgjør en stor del av Hvidtgårdens tilbud.

Læring og Mestringsenteret har ulike grupper som bruker lokalene,

innenfor likemannsarbeide, kurs og treningsmuligheter.

Frivillig sentralen tilbyr flyktningguide, transporttjeneste, kursing av frivillige

og samarbeider tett med alle lag og foreninger i byen.

Lærings og mestringssenteret tlf. 33 41 88 18

Frivilligsentralen tlf. 33 41 88 03
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PARKENSENTERET
Parkensenteret ligger i flotte omgivelser ved Bugårdsparken.
Her har du gode spasermuligheter sommer som vinter.

Åpningstid

Mandag - fredag: kl. 08.00 - 16.00. Lørdag, søndag og helligdager: stengt

BOLIGDELEN

Senteret har 57 leiligheter inkl. en korttidsleilighet og tre små bokollektiv.

Bokollektivene har egne fellesstuer med kjøkken. Egen betjening er tilknyttet

disse. Halvparten av leilighetene har innskudd, den andre halvparten leie.

HER PRESENTERES SENTERETS TILBUD:

AKTIVITETEN

Miljøarbeider er til stede onsdag mellom kl.10.00 – 13.00 for hjelp og

veiledning.

Det er åpent hus hvor du kan komme når du vil. Ta gjerne med deg et hånd-

arbeid. Vi har sosialt samvær og kaffe kl. 11.00. Foran høytider og merkedager

foregår det gjerne noe ekstra, men vi har også mange felles aktiviteter.

BOKTIMEN

Tirsdag i like uker samles vi på aktiviteten til en koselig boktime. Vi finner bøker

med litt humor i, som miljøarbeider leser fra. Boktimen varer fra kl. 14.– kl.15.

BIBLIOTEKET

Senteret har et rikholdig bibliotek. Gratis utlån. Åpent hele døgnet!

FREDAGSHYGGA MED ”NOGO ATTÅT”

For dere som bor på senteret, deres venner, familie og andre.

En fredagskveld pr måned hygger vi oss sammen med god mat, godt drikke,

underholdning og utlodning.

Se plakater i senteret for datoer.P
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FROKOSTSERVERING

Hver tirsdag serveres det deilig frokost kl. 09.30 i kafeteriaen.

Kom sammen med andre til et hyggelig måltid.

HANDLETUR.

Hver torsdag kl. 10.35 kjører Frivilligsentralen til Meny Stadiontunet.

KAFETERIA

Det er ingen åpen cafè på Parkensenteret.

Skulle du ha behov for snitter, bløtkake eller annet, ring et av de andre sentrene

eller snakk med personalet i god tid og det vil bli gjort alt for å få det til.

KRYSSORDKLUBBEN

Kryssord holder hjernen i trim!

Vi løser kryssordet sammen og sender inn oppgaven og håper på premie.

Vi samles på grupperommet fra kl. 11.00 – kl. 12.30.

LYTT TIL KLASSISK

Tirsdager i ulike uker, fra kl. 14.00 til kl. 15.00, er det mulighet for å lytte til

klassisk musikk på grupperommet. Musikken spilles fra cd-plater og det vil bli

fortalt om musikkstykkene og om den som har komponert dem.

Liker du klassisk musikk, møt opp til en hyggelig time.

MUSIKKCAFÈ FOR DEMENTE

Første søndag i måneden, kl. 12.00 – 13.30, er det cafè for demente og deres

pårørende. Tilbudet retter seg mot de som bor i egen bolig eller på institusjon.

Cafeen tilbyr sang, musikk og enkel bevertning. Ta kontakt på tlf. 33 41 56 00

og spør etter Anne Thuve for mer informasjon.

SITTEDANS

For deg som vet at trim er godt for kroppen og humøret!! Sittedans er enkle og

morsomme bevegelser til fin musikk. Vi sitter i ring og her kan vi ha ubegrenset

antall deltagere. Hver onsdag fra kl. 10.00 til kl. 10.45 på trimrommet.

TURGRUPPE

Hver fredag kl. 11.00 går vi tur i nærområdet. Lengden på turen bestemmer du

selv, noen av oss er ute en times tid. Vi har en ledig arm om du trenger det eller

vi kan kjøre deg i rullestolen om du skulle ha et slikt behov.
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Etter turen samles vi i foajeen, hvor vi kan få kjøpt kaffe og kake. Bli med du

også! Å gå tur er en god måte å bli kjent på og samtidig oppleve fin natur.

VAFLER OG KAFFE

Mandager kl. 10.30 – kl. 12.00 kan du treffe naboene dine på Parkensenteret

og hygge deg med vafler, kaffe og småprat.

VELVÆREDAG

Hver fredag kan du få stelt og pleiet ansikt, hender og negler på aktiviteten

fra kl.14.00 – kl. 15.00. Prisen er kun kr. 30,-.
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RANVIKSENTERET
Ranviksenteret ligger midt i sentrum av Ranvikområdet
og er åpent for alle.
Vi ønsker å være ”et møtested for alle generasjoner”.
Nærmeste naboer er Ranvik barnehage, Ranvik ungdomsskole,
matbutikk og treningssenter. Kort vei til turområde og
Ranvik brygge.

ÅPNINGSTIDER

Hverdager kl. 08.00 til kl. 16.00.

Kafeteriaen er åpen kl. 10.00 til kl. 14.00 og har tlf. 33 41 86 41.

Resepsjonen er delvis betjent av miljøarbeider, tlf. 33 41 86 27.

Vi samarbeider med ulike foreninger, se på oppslagstavla for nyttig informasjon.

Det blir laget en egen programfolder for arrangementer, den ligger tilgjengelig i

senteret.

BOLIGDELEN består av 57 leiligheter i 2 størrelser, med og uten innskudd,

samt 2 korttidsleiligheter.

I vestibylen finner du gode sitteplasser, ulike bøker du kan låne, TV og en egen

lekekrok for barn.

FOTTERAPI

Sandefjord Fotterapi har åpent her fra kl. 10.00 til kl. 15.30 alle dager unntatt

onsdag. Medisinsk fotterapi og hårfjerning m/voks. Salg av gavekort og

fotprodukter. Timebestilling på tlf. 33 41 86 43/92 08 47 27 (Line).

Ta med håndkle til behandlingen.

FRISØR

Salongen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag. Timebestilling på

tlf. 33 41 86 42/90 79 15 53 (Torhild)
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HER PRESENTERES SENTERETS TILBUD

ALLSANG

i vestibylen fredager kl. 11.45 – 12.30, bli med du også.

BRIDGE

Torsdag kl. 10.00 – 14.00 i Aktiviteten og Ovalen.

Er du interessert, ring Aase Leming, tlf. 33 45 22 28/91 54 50 05.

BRUKERÅDET

Brukerrådet er et samarbeidsorgan mellom Ranviksenterets ansatte og brukerne

av senteret. Dessuten representerer det de aktiviteter/grupper som drives ved

senteret. Brukerrådet velges på brukermøte.

DATA

Onsdag kl. 11.00 – 13.00. Passer for nybegynnere og litt erfarne.

Gruppens deltagere er selv med på å forme innholdet på samlingene.

Datagruppen har sin egen hjemmeside. www. ?

HØYTLESNING for gruppe

v/ leseombud via Sandefjord Bibliotektjeneste. Se oppslag i senteret.

HÅNDARBEID

Onsdag kl. 10.00 – 13.00. Vi lager noe for salg og noe til eget bruk.

Vi har plass til flere, kom innom oss hvis du er interessert i hva vi gjør.

MANDAGSTRIVSEL

Fra kl. 10.30 til kl. 12.30.

Aktivitetene varierer, møt opp å bli med.

I kafeteriaen kan du få kjøpt kaffe og noe å bite i.

KAFETERIAEN

Kafeteriaen er åpen hverdager fra kl.10.00 – kl.14.00.

Senteret tilbyr frokost hverdager kl. 09.00 – 10.00.

Middagsservering er fra kl. 12.30 – kl.14.00.

Ønsker du å bestille snitter, koldtbord eller kaker, snakk med de ansatte

og dette ordner seg så langt vi har kapasitet til.
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LINE DANCE TANTENE

benytter lokale mandager kl. 11.00 – 13.00.

Hvis det er nok interesserte, kan vi kanskje tilby kurs. Si ifra i resepsjonen.

LOKALHISTORIE for gruppe v/ Aase Turid Langørgen

En gang i måneden på mandager fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Samlingene kombineres ofte med tur. Informasjon og påmelding i senteret.

MALERGRUPPA “Vermillion” – Olje- acrylmaling

benytter lokale mandag kl. 10.00 – 14.00. Malerier for salg i kafeteriaen.

MUSIKK TIL GLEDE

Enkelte tirsdager kl. 16.30 spilles gamle slagere og klassisk musikk fra CD spiller

i Vestibylen av en frivillig. Alle er velkomne! Se etter datoer på oppslagstavlen.

TRIM MED BJØRG

Tirsdag kl. 11.00 – 11.45 og torsdag kl. 11.00 – 11.45.

Vi sitter på stoler og har fin musikk til øvelsene. Møt opp og vær med!

God helse, gir god livskvalitet.

TRESKJÆRING

Torsdag kl. 10.00. Vi har plass til flere. Er du interessert? Kom innom oss.

SANDEFJORD FILATELISTKLUBB

har sine møter mandager i lik uke kl. 19.00.

Alle er hjertelig velkommen til noe sosialt og en prat. Liten kveldsauksjon.

Råd og veiledning i forbindelse med samling av frimerker, brev og kort.

For ytterligere informasjon, ring Rolf Vindal, tlf. 33 46 13 83.
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SOLVANGSENTERET
VELKOMMEN TIL TRIVELIGE SOLVANG
Senteret ligger sentralt med kort vei til byen og kort vei til
vakre Bugårdsdammen. Senteret fikk ny fasade i 2011 og
har opparbeidet en flott trivelig uteplass.
Alle er velkommen til oss på Solvang

SENTERDELEN

Senteret er åpent alle dager. Dørene stenges kl. 16.00. Kommer du etter

dette kan du ringe senterets telefon 33 41 55 00.

I senteret finner du brosjyrer, plakater og informasjon om alle tilbud og

aktiviteter senteret gir.

I foajeen har vi sittegrupper hvor man kan kose seg med kaffe og en sosial prat.

Senteret har en egen trivelig tv stue.

BOLIGDELEN

Det er 54 leiligheter inkl. 1 kortidsleilighet.

RESEPSJON

Velkommen til oss i resepsjonen for en prat.

Vi gir informasjon, råd og veiledning.

Resepsjonen er åpen alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.30.

HER PRESENTERES SENTERETS TILBUD:

KAFETERIAEN

Åpningstid hver dag fra kl. 09.00 – 15.00

Middag serveres fra kl. 12.30 – 15.00

Kvelds fra 17.30 – 18.30

Hver dag tilbyr vi nystekte rundstykker, vafler, kaker med mer fra vår disk.

FROKOST

Fellesfrokost i spisesalen alle hverdager fra kl. 09.00 – kl. 10.00

Her er langbordet dekket med mye godt fra Solvangs kjøkken.

VELKOMMEN TIL FROKOST.
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CATERING

Skal du ha selskap?

Hos oss kan du låne lokaler.

Kom innom for vår cateringbrosjyre. Her finnes et stort utvalg.

Tapas, koldtbord, snitter, kaker, middager med mer.

MIDDAG SERVERT HJEM PÅ DØREN?

På alle hverdager kan du få middag levert på døren, uten at det koster

deg noe ekstra.

Du kan velge mellom to retter hver dag. Fisk / kjøtt og suppe/dessert.

Ring 33 41 55 00 så hjelper vi deg.

FRISØR

Både damer og herrer kan få stelt sitt hår hos oss.

Åpningstid mandag – fredag kl. 09.00 – kl. 15.00.

Lørdag etter avtale. Tlf: 33 41 55 15.

FOTPLEIE

”Ta godt vare på dine føtter”.

Åpningstid mandag – fredag kl. 09.00 – kl.15.00. Tlf: 33 41 55 09.

GAVETIPS

I resepsjon kan du kjøpe gavekort på fotpleie, frisør, middager og gaveartikler

laget på vår aktivitetsavdeling.

HANDLEBUSSEN

Solvangbussen går til Hvaltorvet hver fredag kl. 11.00 med retur fra byen kl.13.30.

FRIVILLIG?

Vi trenger deg. Ta kontakt om du ønsker å ha enkle trivelige oppgaver hos oss.

AKTIVITETSAVDELINGEN

Aktiviteten er åpen alle dager fra kl. 10.00 – kl. 14.30.

Du kan sitte med håndarbeider i fellesskap med andre eller sitte og være en del

av fellesskapet. Vi koser oss med kaffe kl. 11.00 hver dag.

I glass-skapene i foajeen har vi salg av håndarbeider. S
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SNEKKERVERKSTED

Du kan komme og lage småting og utføre enkelte reparasjoner.

Verkstedet er åpent man – fre. i senterets åpningstid.

MALERBUA

Du kan male på glass og porselen, og vi har en keramikk ovn tilgjengelig.

Åpent man – fre. i senterets åpningstid

BOWLING

Se oppslag i foajeen eller i vårt program.

BILJARD

Henvend dem i resepsjon eller se i vårt program.

BOCCIABANE

En ivrig gjeng spiller hver søndag. De ønsker seg flere spillere.

Henvend deg i resepsjon eller se program om oppstart.

VELKOMMEN TIL OSS!
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HJEMMETJENESTEN
Avdeling Bugården,

betjener brukere som bor på Bugårdsenteret og i området rundt,

og har kontor i Parkensenteret.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 84 00.

Avdeling Framnes,

betjener de som bor på Framnessenteret og i distriktet rundt,

og har kontor på Kilen.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 51 10.

Avdeling Forsmann,

betjener brukere som bor på Forsmannsenteret og avd. har kontor i senteret.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 56 00.

Avdeling Hvidtgården,

betjener brukere i sentrum og har kontor i Hvidtgården.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 88 12.

Avdeling Kilen,

betjener brukere i Kilen distrikt og har kontor på Kilen.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 51 10.

Avdeling Parken,

betjener brukere som bor på Parkensenteret og i området rundt,

og har kontor i Parkensenteret.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 84 00.

Avdeling Ranvik,

betjener brukerne i senteret og området rundt og har kontor i Ranviksenteret.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 86 30.

Avdeling Solvang,

Betjener alle som bor på Solvangsenteret og avd. har kontor i senteret.

Alle henvendelser vedr. hjemmehjelp og hjemmesykepleie på tlf. 33 41 55 00.

Vaktsentralen brukes kveld og helg, tlf. 33 45 67 10.
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VIKTIGE TELEFONNUMMER

Brann .................................................................................................................. 110

Politi 33 34 44 00 .......................................................................................... 02800

Ambulanse/Sykehus (øyebl.hjelp) .................................................................. 113

Legevakt................................................................................................ 33 45 67 00

Vakttelefon Tjenester i Hjemmet (etter kl. 15.35) ............................. 33 45 67 10

Sentralsykehuset i Vestfold-Sandefjord............................................... 33 45 65 00

Apotek:

Apotek Nordstjernen ............................................................................ 33 42 79 00

Apotek Hvalen ...................................................................................... 33 48 28 48

Kilen Apotek ......................................................................................... 33 48 60 30

Kirkens SOS ............................................................................................ 815 33 300

Bugårdsenteret ..................................................................................... 33 41 58 00

Forsmannsenteret ................................................................................ 33 41 56 00

Framnessenteret................................................................................... 33 41 59 00

Hvidtgården .......................................................................................... 33 41 88 00

Parkensenteret ..................................................................................... 33 41 84 14

Ranvik senteret..................................................................................... 33 41 86 27

Solvangsenteret.................................................................................... 33 41 55 00

Pasientreiser Telemark /Vestfold................................................................ 0 55 15

Drosjene................................................................................................ 33 42 02 00

Frivilligsentralen ................................................................................... 33 41 88 03

Hjelpemiddelsentralen i Vestfold ........................................................ 33 30 75 00

Lunden senter for demensomsorg ...................................................... 33 41 55 40

Nygård Sykehjem ................................................................................. 33 41 54 00

Kamfjordhjemmet ................................................................................ 33 41 50 00

Sandefjord kommune........................................................................... 33 41 60 00

Sandefjord rehabiliteringssenter ......................................................... 33 41 53 00

NAV……….............................................................................................. 33 51 30 40
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Prøv et av våre senterkjøkken!

Trenger du et sted å ha selskapet, hjelp til planlegging og
gjennomføring? Prøv et senter!

Hvis du ønsker å undersøke dette nærmere,
snakk med en av våre dyktige kjøkkensjefer
som du treffer på følgende steder;

Bugårdsenteret tlf. 33 41 58 04
Forsmannsenteret tlf. 33 41 56 09
Framnessenteret tlf. 33 41 59 07
Solvangsenteret tlf. 33 41 55 06
Ranviksenteret tlf. 33 41 86 41

God mat til en fornuftig pris!
Har du behov for tapas, snitter,

koldtbord, bløtkake eller annet godt
til eget selskap?

Vi er der for deg!


