
Utstillere:  

Boligkontoret  

Bo- og servicesentrene 

Sandefjord brann og redning  

Demensforeningen i Sandefjord  

Den Kulturelle Vandringsstaven  

Ergo– og fysioterapitjenesten  

Frisklivsentralene  

Frivilligsentralene  

Folkeakademiet  

Hørselshemmedes Landsforbund  

Kirkens Bymisjon  

Litteratur for alle  

Kreftforeningen  

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  

Lærings- og mestringssenteret  

Nestor kurs og utvikling  

Rådgivningskontor for syn i Vestfold  

Sandefjord bibliotek  

Diabetesforbundet Sandefjord 

Sandefjord Revmatikerforbund  

Sandefjord Turistforening  

Selvhjelp Norge  

Seniordans  

Senior Travel  

Sandefjords tjenestekontoret  

 

 

 



Er du en senior i ditt hjerte? Da er du velkommen til seniormesse på 

Sandefjord Medisinske Senter. Vi vil ha et fullstappet program med 

fokus på god helse. Vi garanterer mange spennende og interessante 

foredragsholdere, og utstillere som kan være en kilde til inspirasjon 

og nye muligheter. Vi vil fortelle deg om de valg, muligheter og tilbud 

som finnes for seniorer i Sandefjord.  

Tid: onsdag 17. oktober kl. 13.00 – 18.00.   

 

Sandefjord kommune vil ved å arrangere denne Seniormesse vise at 

Sandefjord har mye å by på også for seniorer. På messen kan du bli 

kjent med  utstillernes ulike tilbud og få informasjon om ulike mulighe-

ter i sandefjord.  

Utstillerne er frivillige organisasjoner, bedrifter og kommunale tjenes-

ter. De vil fortelle om sine tilbud og fokus på et godt seniorliv.  

På messen vil du kunne prøve aktiviteter som spillteknologi og for-

skjellig trening. Det blir ulike forelesninger med fokus på viktige te-

maer for seniorer.  

 

Sofaprat med ordføreren. Velkommen til å ta en prat med ordføreren 

om smått og stort. Kl.13.00-15.00  

 

 

Kjørekortvurdering ved fastlege  

Normal aldring ved forsker og lege Maria Krogseth 

 

 

Spilteknologi. Prøv hvordan moderne teknologi kan være en mor-

som og spennende måte å være aktiv i hverdagen.  

Rommet er åpent fra kl.13.00-16.30   

Sterk og stødig er balanse og styrketrening kl.13.00 -13.45  

Qigong er en kinesisk puste– og bevegelsesteknikk. Alle er     

velkomne til å prøve. kl.13.45 -14.15 

Seniordans . En morsom måte å holde seg i form på. kl.14.30-15.30  


