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Hvem er Engveiensenteret for?  
Engveiensenteret ligger sentralt i Stokke sentrum, med kort 
vei til butikker, apotek og togstasjonen. Bøkeskogen 
Bokemoa ligger i umiddelbar nærhet. Dette er et flott 
naturområde, med fine turmuligheter.   

Sandefjord kommune har åtte bo- og servicesentre lokalisert 
i ulike deler av kommunen. Målgruppen er seniorer og 
trygdede. Senterdriftens fokusområder er aktivitet, ernæring, 
frivillig arbeid og sosialt samvær. Ukentlig kan du delta på 
mange ulike aktiviteter og arrangementer. 

Senteret har egen kafeteria, Engveien kafè, som serverer 
hjemmelaget og tradisjonsrik mat. Kafèen er spesielt kjent for 
sine gode karbonader og deilige kaker. Det er frisør og 
autorisert fotterapeut i senterets lokaler. 
 
Engveiensenteret er både for deg som ønsker å bruke tilbud, 
og for deg som har mulighet til å bidra som frivillig. Senterets 
tilbud er for deg som bor i eget hjem, og for deg som bor i en 
av de 61 leilighetene på senteret. Bo- og servicesentrene er 
en sentral del av kommunens forebyggende og 
helsefremmende arbeid. Vårt mål er at vi sammen med deg 
skal bidra til at du skal kunne bo, og leve godt, i eget hjem så 
lenge som mulig.   

Vi vet at sosial kontakt gjør livet mer meningsfylt. Trenger du 
noen å prate med, stiller vi som jobber her gjerne opp. 
Velkommen til oss – vi er her for deg. 

  

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon 

• Engveiensenteret: 33 29 55 90 
• Miljøarbeider og aktivitør, tlf: 48 00 52 16 
• Kafeteria, tlf: 33 29 55 95 
• Frisør, tlf: 98 54 54 92 
• Fotterapeut, tlf: 92 99 59 54, tirsdag, onsdag og torsdag 
• Hjemmesykepleien, tlf: 33 29 55 50/92 49 00 35 
• Praktisk bistand, tlf: 99 46 80 80 
• Korttidslager hjelpemidler, tlf: 33 29 55 90 
• Mailadresse: 

engveiensenteret@sandefjord.kommune.no 

 

 

 

Åpningstider 
• Hverdager 

- Senteret er bemannet fra 08.00 - 16.00 
- Kafeteriaen er åpen fra 09.00 - 15.30            

Middagsservering fra 13.00 - 14.30 
• Helg og helligdager 

- Kafeteriaen er åpen alle dager fra 09.00 - 15.30 
- Øvrig senterdrift er ubemannet i helg og 

helligdager 
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Nyttige nettsider og sosiale medier 

• Bo- og servicesenter: 
sandefjord.kommune.no/boogservicesenter 

• Arrangementskalender bo- og servicesenter: 
sandefjord.kommune.no/arrangementskalendersenter 

• Seniorsiden med informasjon om tilbud og tjenester 
spesielt rettet mot seniorer: 
sandefjord.kommune.no/seniorsiden 

• Informasjon til deg som vil være frivillig: 
sandefjord.kommune.no/frivilligsenter 

• Facebook: Søk opp «Bo og servicesentrene i Sandefjord» 
og «Engveiensenteret Stokke» 
 

Senterets medarbeidere 
Det er til enhver tid ansatte til stede i senterets åpningstid, 
men ikke alltid i resepsjonsområdet. Resepsjonen på senteret 
er ikke bemannet. Hovedoppgavene til ansatte er å legge til 
rette i senteret ut ifra brukernes ønsker og behov. Det 
innebærer at miljøarbeider og aktivitør som regel er i 
fellesarealer, men noen ganger også i leiligheter, ute på tur 
med brukere eller på hjemmebesøk.  Som regel vil du i 
resepsjonsområdet finne en beskjed om hvor medarbeider 
befinner seg. 

 
Medarbeiderne ved senteret har taushetsplikt. Vil du snakke 
om noe personlig er det lurt å lage en avtale, slik at samtalen 
kan holdes i et egnet lokale. 

Servering og lån av lokaler 
Både lag, foreninger og privatpersoner har mulighet til å 
låne/leie lokaler på senteret. Ta kontakt med miljøarbeider 
for å undersøke mulighet/ledighet. Skal du feire bursdag eller 
gullbryllup? Snitter, koldtbord, kake, rundstykker mm kan 
bestilles fra kafeteriaen så lenge det er kapasitet. 
 

Kafeteria 
Engveien kafè tilbyr middag og suppe eller dessert hver dag. I 
tillegg har vi et utvalg av brødmat, kaker, drikke mm. 
Kafeteriaen har alle rettigheter.  

Åpent alle dager kl. 09.00- 15.30, middagsservering kl. 13.00-
14.30. 
 
Kafeteriaen har ukemenyer for middag. Disse kan du få på 
senteret. 
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Åpent alle dager kl. 09.00- 15.30, middagsservering kl. 13.00-
14.30. 
 
Kafeteriaen har ukemenyer for middag. Disse kan du få på 
senteret. 
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Aktiviteter og arrangementer 

Engveiensenteret har mange faste aktiviteter på 
programmet. I tillegg har vi flere fine arrangementer, 
spennende foredrag, seniorshop, likemannsarbeid, 
handlebuss og markedsdager. Informasjon om de fleste av 
aktivitetene og arrangementene finner du i dette 
programmet, men det vil kunne være endringer.  Vi 
oppfordrer deg til å følge med på nettsider, Facebook og 
oppslagstavle. Ta gjerne en prat med miljøarbeider eller 
aktivitør, om det er noe spesielt du er interessert i eller 
ønsker at senteret bør sette i gang.    
 

«Aktiviteten» på Engveiensenteret 
“Aktiviteten” som består av Hobby`n, Strikkekafèen, 
Snekker`n og Malegruppa lager mye fint. I tillegg lager 
frivillige flotte håndarbeider til utlodning og salg. Hos oss vil 
du finne håndlagede produkter til en god pris. Du kan handle 
på markedsdager, eller når som helst når du er innom. 

 
FFøøllgg  oossss  ggjjeerrnnee  ppåå  FFaacceebbooookk::  ““EEnnggvveeiieennsseenntteerreett  SSttookkkkee””                     
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Frivillige etterlyses 

Vil du gi litt av din tid? Sentrene har behov for flere frivillige. 

Aktivitetstilbudet på sentrene er i stor grad basert på frivillig 
innsats.      Vi håper du vil være med og bidra til å opprettholde 
dagens aktivitet og, og kanskje har du også forslag til nye 
aktiviteter der du kan være med? 

Hvorfor være frivillig? 

Som frivillig blir du del av et hyggelig miljø. Du kan bidra ut fra 
dine ønsker, interesser, tid og ressurser. Du får opplæring, 
støtte og oppfølging av medarbeidere ved senteret. 

Som takk for innsatsen belønnes du etter dugnadsprinsippet 
og får gavekort på måltider fra kafeteriaen. En gang i året blir 
du invitert til fest med andre frivillige, med servering og 
underholdning. 

Eksempel på oppgaver frivillige kan bistå med: 

• Mobil- og datahjelp 
• Smøring og servering av kveldsmat 
• Aktiviteter; rusletur i nærmiljøet, allsang, høytlesing og 

aktivitet på snekkerverkstedet. 
• Bidra med underholdning på arrangementer 
• Oppgaver i kafeteriaen; som servering av middag og 

vasking av border 
• Kaffekoking og servering av kake ved aktiviteter. 

 

Ta kontakt med oss på tlf: 33 29 55 90 / 48 00 52 16, eller 
kom innom for en hyggelig prat! 
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Faste aktiviteter 

• Allsang: Sangstund med kjente og kjære sanger. 
• Andakt: Andakt og sang med ansatte fra Stokkekirkene. 

Kaffe og kake. 
• Ballspill: Lystbetont spill, med mål om å få baller i en 

hullet matte. 
• Bingo: Bingo med premier, kaffe og kake. 
• Handlebuss: Skyss til Stokke Senter, med mulighet for 

handling. 
• Herrecafè: Sosialt samvær for menn, med prat om stort 

og smått. Servering av kaffe og kake. 
• Hjernetrim: Sosialt samvær med spørsmål med 

svaralternativer, premier, kaffe og kake. 
• Hobby`n: På vårt store og velutstyrte aktivitetsrom lager 

vi mye forskjellig innen diverse håndarbeid. Produktene 
legges ut for salg. Sosialt samvær med kaffe og 
kake/frukt. 

• Hyggetreff på Torvet: Sosialt samvær med kaffe og 
kake. Vi har et kulturelt innslag, eller spiller uhøytidelig 
ballcasino. 

• Høytlesing: Miljøarbeider, bibliotekansatt eller 
leseombud leser høyt for oss; fortellinger, dikt eller 
andre tekster. 

• Kveldsmat: Vi dekker langbord og spiser sammen. 
• Lett trim: Allsidig trening med enkle bevegelser til 

musikk. Treningen foregår for det meste sittende på 
stol, og noe stående med mulighet for støtte til rullator 
eller stol. 
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• Malegruppa: Maler på produkter for salg, laget av 
Snekker`n eller andre. 

• Morosjon: Trening for deg som liker litt høyere tempo. 
• Pølsefest: Kveldarrangement med pølser, lompe og brød 

på menyen. Underholdning, allsang eller høytlesing. 
• Rusletur: Tur i nærområdet med følge. Du kan bruke 

rullator. 
• Shuffleboard: Spennende bordspill med pucker. 
• Snekker`n: Vi har et godt utstyrt snekkerverksted. Her 

lager vi produkter i tre for salg.  
• Sterk og stødig: Allsidig og forebyggende trening. Du må 

kunne bevege deg uten hjelpemidler. Krever påmelding 
hvert halvår. 

• Strikkekafè: Sosialt samvær med strikking på 
ettermiddag. Kaffe og kake serveres. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Har du vanskeligheter med å komme deg til 
aktiviteter?  I en del tilfeller kan Frivilligsentralen 
bistå med transport. 

Kontakt Frivilligsentralen tlf: 94 86 05 64 
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FASTE AKTIVITETER 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Kl.09.00-10.00 
Frokost 
 
Kl.09.00-14.00  
Snekker`n er åpen 
 
Kl.10.00-10.45 
Sterk og stødig 
 
Kl.10.00-12.00 
Hobby`n 
 
Kl.11.00-14.00 
Malegruppa 
 
Kl.13.00-14.30 
Middag 
 
Kl.18.00 
Kveldsmat 

Kl.09.00-10.00 
Frokost 
 
Kl.10.00-10.30 
Rusletur 
 
Kl.11.00-12.30 
Herrecafè 
 
Kl.11.00-13.00 
Bingo i oddetallsuker 

 
Kl.13.00-14.30 
Middag 
 
Kl.14.00-16.00 
Strikkekafè 
 
Andakt  
en gang pr. måned. 

 

Kl.09.00-10.00 
Frokost 
 
Kl.10.15-10.45 
Lett trim 
 
Kl.11.00-12.00 
Hyggetreff med kulturelt 
innslag i oddetallsuker og 
ballspill i partallsuker 

 
Kl.11.00-14.00 
Malegruppa 
 
 
Kl.13.00-14.30 
Middag 
 

Kl.09.00-10.00 
Frokost 
 
Kl.10.00-10.30 
Rusletur 
 
Kl.11.00-12.00 
Hjernetrim 
 
Kl.12.15-13.15 
Sterk og stødig 
 
Kl.13.30-14.30 
Morosjon 
 
Kl.13.00-14.30 
Middag 
 
Kl.14.00-16.00 
Strikkekafè 
 

Kl.09.00-10.00 
Frokost 
 
Kl.10.00-12.00 
Hobby`n 
 
Kl.11.45-12.45 
Shuffleboard i partallsuker 

 
Kl.11.45-12.45 
Handlebuss i oddetallsuker 

 
Kl.13.00-14.30 
Middag 
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Program for august 
 
Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

11.08: Oppstart Stokke Seniordans kl.12.15-14.00 

12.08: Oppstart Hjernetrim med poster i Moa kl.10.45         
Hjernetrim på Torvet kl.11.00. 

18.08: Hyggetreff på Torvet: Aktiviteten på 
Engveiensenteret markerer at miljøarbeider Rigmor blir 
pensjonist. Bløtkake, kaffe og underholdning kl.11.00-
13.00. Beboere, brukere av senteret og frivillige er 
hjertelig velkommen. Påmelding! 

19.08: Oppstart Morosjon kl.13.30 

23.08: Oppstart Sterk og stødig kl.10.00-10.45. 
Påmelding 1 gang pr halvår. 

24.08: Tur Rundtur i Andebu, med vafler og petanq på 
Møylandsenteret. Påmelding! 

27.08: Oppstart Shuffleboard på Torvet 
kl.11.45 

31.08: Tur “Ut i det blå med niste”. Påmelding! 
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Program for september 
 

Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

03.09: Oppstart Handlebuss kl.11.45. 

07.09: Oppstart Rusletur 
kl.10.00. 

07.09: Oppstart Herrekafè 
kl.11.00. 

08.09: Møte Pensjonisten kl.18.00. Foredrag 
“Aldersvennlig samfunn”, ved Hege Kristin Stulen. 
Underholdning ved Østre Vestrum Ukulelelag.   

13.09: Oppstart kveldsmat kl.18.00 

14.09: Oppstart Bingo kl.11.00 

20.09: Seniorshop kommer til Engveien. Salg av klær 
kl.11.30-12.30. 

21.09: Konsert med Jenny Jensen kl.18.00. 
Påmelding!  

22.09: Dans/pub i kafeteriaen med Øyens duo kl.18.00 
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27.09: Markering av Epledagen. Vi lager 
eplesyltetøy på Hobby`n kl.10.00. 
Nystekte sveler med eplesyltetøy på 
Torvet kl.11.00. 

27.09: Pølsefest kl.17.00. Påmelding 

29.09: Hyggetreff på Torvet kl.11.00. Ergoterapeut 
Maria Moss kommer og snakker om Ergoterapeut-
tjenester og om hjelpemidler. 

30.09: Høstmarked kl.10.30-14.00. Salg av grønnsaker, 
blomster, kake, produkter fra Aktiviteten, kaffe og 
nystekte sveler. Underholdning. 
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Program for oktober 
 

Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

01.10: Markering av Internasjonale 
Eldredagen 2021 kl.11.00. Foredrag 
og servering av kaffe og kake. 

04.10/05.10: Huskonsert med Kulturskolen. Tid 
oppgis. 

06.10: Hyggetreff på Torvet. Sang med 
Solveig fra Stokke kirker. Vi synger 
høstsanger og salmer sammen. Kaffe og kaker kl.11.00 

13.10: Møte Pensjonisten kl. 18.00. Arveregler og 
fremtidsavtale v/Carsten O. Five. Prøysen-fortellinger 
v/Svanhild Toverød. 

20.10: Beboermøte kl.17.00.  

20.10: Konsert kl.19.00 «On the road again» med Guri 
Schanke og lokale artister. 

25.10: Pølsefest kl.17.00 med allsang høstsanger. 
Påmelding! 

27.10: Hyggetreff på Torvet. Høytlesing kl.11.00 med 
leseombud. 
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Program for november 
Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

10.11: Hyggetreff på Torvet med oppstart av 
Aktivitetens julelotteri. 

10.11: Stokke Seniordans har siste øving denne 
høsten. 

10.11: Konsert “Hyllest til Jahn Teigen” kl.18.00. 
Påmelding!                                                              

10.11: Møte Pensjonisten kl.18.00. Foredrag: Storås 
skiarenas historie v/Tom Horntvedt.  

17.11: Dans/pub i kafeteriaen kl.18.00. 

24.11: Hyggetreff på Torvet med tenning av julegrana. 
Servering av pepperkaker og gløgg. 
25.11: Julemarked kl.10.00-17.00 med salg av 
julekaker, produkter laget på Aktiviteten, salg av 
lodd til Aktivitetens julelotteri og underholdning. 
 
29.11: Vi markerer 1. søndag i advent med lystenning 
og høytlesing på Torvet kl.11.15. Kaffe og kake. 

29.11: Pølsefest kl.17.00. Påmelding! 

 Program for desember: 
Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

01.12: Sangstund på Torvet med Solveig  
fra Stokke kirker. Adventssanger og 
salmer. Kaffe og kake. Kl.11.00. 

 
03.12: Hyggetreff med trekning av 
Aktivitetens julelotteri. Gløgg og  
pepperkaker kl.11.00. 

 
06.12: Vi baker julekaker i kafeteriaen 
kl.10.00. 

 
08.12: Hyggetreff på Torvet med allsang, tema 
julesanger. Salg av julekaker kl.11.00. 

 
08.12: Møte Pensjonisten kl.18.00. Julemøte med 
middag. Kåseri: “Jul i gamle dager”. 

 
10.12: Vi baker lussekatter i kafeteriaen  
kl.10.00. 

 
13.12: Hyggetreff på Torvet med 
Luciafeiring. Vi får besøk fra barnehagen.  
Lussekatter og kaffe kl.11.00. 
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15.12: Juleballspill med premier. Kaffe og kake 
kl.11.00. 
 
16.12: Julebusstur. Vi kjører og ser på julepyntede 
gater. Kveldsmat når vi kommer tilbake til Engveien.  
Kl.16.30. 
 
17.12: Juleavslutning for Hobby`n og  
Strikkekafèen kl.10.00. 

20.12: Juleverksted på Hobby`n kl.10.00 
 
22.12: Hyggetreff på Torvet med 
høytlesing av julefortellinger kl.11.00 
 
24.12: Julaften på Engveiensenteret. Se oppslag på  
senteret eller ring oss for informasjon.  
 
25.12-31.12: Romjulshygge. Se oppslag på senteret, 
eller ring oss for informasjon.   

                             

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Fotterapeut på Engveiensenteret 
Autorisert fotterapeut Kristine Gjerløw 

Åpningstid:  

Tirsdag, onsdag og torsdag kl.09.30-15.00 

For bestilling: 

tlf: 92 99 59 54 

Salg av gavekort og produkter 

 

Frisørsalong på Engveiensenteret 
Frisør Astrid Hatjidimitriu 

Åpningstid: 

Mandag til fredag kl.10.00-15.00. 

Kom innom eller bestill time på forhånd. 

For bestilling:  

tlf: 98 54 54 92 

 
 



SANDEFJORD
KOMMUNE
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Tilrettelegging og print Hustrykkeriet Sandefjord kommune august 2021

  
 

Vi ønsker alle velkommen til oss på 
Engveiensenteret! 

Engveien 4, 3160 Stokke 
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Engveiensenteret! 

Engveien 4, 3160 Stokke 
 

 

 

 

 


