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Hvem er Framnessenteret for?  

Framnessenteret er et maritimt senter som ligger nær kyststien 
på Vesterøya, i gangavstand fra sjøen og i gamle Framnæs 
mekaniske verksteds nærområde. 

Sandefjord kommune har åtte bo- og servicesentre lokalisert i 
ulike deler av kommunen. Målgruppen er seniorer og personer 
som mottar trygd.  
 

Senterdriftens fokusområder er aktivitet, ernæring, frivillig 
arbeid og sosialt samvær. Ukentlig kan du delta på mange ulike 
aktiviteter og arrangementer. 

 
Framnessenteret har egen kafeteria, Cafè Framnæs, som 
serverer hjemmelaget og tradisjonsrik mat. I tillegg finner du 
frisør og autorisert fotterapeut i senterets lokaler. 
 
Framnessenteret 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 41 
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.  

                                 

 
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 på 
facebook 

• Instagram: Aktiviteten_framnessenteret 

HØSTPROGRAM 2021 - Framnessenteret - side 2 HØSTPROGRAM 2021 - Framnessenteret - side 3 



 

 
 

 

 
Kontaktinformasjon 
• Framnessenteret    tlf: 334 15 900 
• Miljøarbeider     tlf: 334 15 904 
• Aktivitør       tlf: 334 15 906 
• Kafeteria      tlf: 916 98 639 
• Frisør        tlf: 984 99 399 
• Fotterapeut      tlf: 973 12 124 
• Hjemmetjenesten Framnes  tlf: 334 15 120 
• Mailadresse: framnessenteret@sandefjord.kommune.no 

 

Åpningstider  
     • Hverdager 

o Senteret er bemannet fra kl. 08.00-16.00 
o Kafeteriaen er åpen kl. 09.00 til 15.30. Middagsservering 

kl. 13.00-14.30 

     • Helg og helligdager 

o Kafeteriaen er åpen alle dager fra 09.00 til 15.30.  
o Øvrig senterdrift er ubemannet i helger/helligdager 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 på å bidra til å opprettholde dagens aktivitet og 
kanskje har du også forslag til nye aktiviteter der du kan være med?  

Hvorfor være frivillig? 
Som frivillig blir du en del av et hyggelig miljø. Du kan bidra ut ifra 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. 

Eksempler på oppgaver frivillige kan bistå med: 
 

• Mobil- og datahjelp 
• Servering av frokost og kveldsmat 
• Aktiviteter; f.eks quiz og rusletur i nærmiljøet 
• Arrangementer; f.eks bidra med underholdning eller servering 
• Oppgaver i kafeteriaen; f.eks vasking av bord, oppvask og servering 
• Middagskjøring (kjøre ut middager til privatpersoner) 
• Hagearbeid 

 
Kom gjerne innom for en hyggelig prat.  
Du kan også ta kontakt med oss via tlf.: 334 15 900 
eller sende en melding til: framnessenteret@sandefjord.kommune.no 
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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.  
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Lån av lokaler 
Både lag, foreninger og privatpersoner har mulighet til å 
låne/leie lokaler på senteret. Mat kan bestilles fra kafeteriaen 
(ved kapasitet). Ta kontakt med miljøarbeider for å undersøke 
mulighet/ledighet.  

 

Kafeteria 
Cafè Framnæs tilbyr middag og suppe eller dessert hver dag. I 
tillegg er det et stort utvalg av rundstykker, salater, kaker, mm. 

Kafeteriaen har alle rettigheter. Åpent alle dager, kl. 09.00- 
15.30, middagsservering, kl. 13.00-14.30 

Kafeteriaen har månedsmenyer for middag. Disse kan du få på 
senteret, eller vi kan sende deg de elektronisk på forespørsel. 

 
Aktiviteter og arrangementer 
Framnessenteret har mange faste aktiviteter på programmet. I 
tillegg har vi flere flotte arrangementer, spennende foredrag, 
seniorshop, 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. 
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Faste aktiviteter 

• Sittedans: God trening med enkle bevegelser til musikk der du 
sitter på stol. Også egnet for rullestolbrukere 

• Aktiviteten: Lager mye fint innen diverse hobby og håndarbeid 
for salg, sosialt samvær med kaffe og vafler 

• Arm i arm: Sosialt samvær med ulikt innhold, bevertning 
• Vedlikeholdstrening: Enkel trening med noe veiledning. Felles 

oppvarming. Egentrening med trimapparater. 
• Bowling: Lett og uhøytidelig bowling på senteret  
• Bingo: Enkel bingo med premier, kaffe og kake 
• Framnestrimmen: Treningsrom med mange trimapparater, 

sosialt samvær 
• Tirsdagstreff: Samlingsstund med andakt og sang i regi av 

Vesterøy menighet, loddsalg 
• Bibellesing: Høytlesing fra bibelen i regi av Vesterøy menighet  
• Allsang: Sangstund med kjente og kjære sanger/ ønskekonsert 
• Snekkergruppa: Lager mange flotte produkter i tre for salg 
• Røde kors besøkshund: Jasper kommer på besøk til senteret 
• Bridgeklubb: Bridge og sosialt samvær 
• Kryssord: Løser kryssord med varierende vanskelighetsgrad 
• Rusletur: Tur i nærområdet rundt Framnessenteret med følge 
• Høytlesning: Bli lest høyt for, fortellinger, dikt, tekster mm. 
• Handlebuss til Meny: Få skyss ned til Meny Kilen 
• DKV (Den kulturelle vandringsstaven): Kommer med ulike 

kulturtilbud som forestillinger og konserter 

 

 

 
 

 

Salg av flotte produkter 
• Aktiviteten og snekkergruppa på Framnessenteret lager mye fint 
• Hos oss vil du finne flotte håndlagede produkter til en god pris 
• Vi produserer i tillegg noe på bestilling 
• FFøøllgg  oossss  ggjjeerrnnee  ppåå  iinnssttaaggrraamm::  aakkttiivviitteetteenn__ffrraammnneesssseenntteerreett   
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 09.00 – 09.30                   
Felles frokost 
 
Kl. 10.00 - 13.00 
Aktiviteten er åpen 
 
Kl. 09.00 - 13.00 
Snekkergruppa 
 
Kl. 10.00 -14.00 
Bridgeklubben 
 
Kl 10.30-11.30 
Rusletur i nærområdet 
 
Kl.14.30-15.30 
Åpent trimrom                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kl. 09.00 – 09.30                  
Felles frokost 
 
Kl. 10.00-13.00   
Aktiviteten er åpen                                        
 
Kl.10.00-11-00 
Framnestrimmen                                              
 
Kl. 11.00-11.45 
Sittedans 
 
Kl.12.00-13.00 
Besøkshunden Jasper -
Røde Kors 
 
Kl. 15.30 
Høytlesing fra bibelen, 
samtaler, annenhver uke, 
se oppslag 
 
Kl.16.30 
Tirsdagstreff med 
Vesterøy menighet 
(En tirsdag i mnd, den 
andre) 

 
 
Kl. 09.00 – 09.30                   
Felles frokost 
 
Kl. 10.00-13.00 
Aktiviteten er åpen 
 
Kl. 09.00-13.00 
Snekkergruppa 
 
Kl. 11.00-12.00 
Vedlikeholdstrening 
 
Kl. 11.00-12-00 
Arm i arm 
                       
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
Kl. 09.00 – 09.30                   
Felles frokost 
 
Kl. 10.00 - 13.00  
Aktiviteten er åpen 
 
Kl. 11.00-12.00 
Framnestrimmen 
 
Kl. 12-13 
Høytlesning 
 
Kl. 11.30-12.30 
Kryssord 
(annenhver uke, ulike 
uker/oddetall) 
 
Kl. 16.00-18.00 
Bingo 
(annenhver uke, like uker, 
partall) 
 
                                      
 
 
 

 
 
Kl. 09.00 – 09.30                   
Felles frokost 
 
Bowling 
10.30- 11.30 
(eller mandag kl. 14-15) 
Se oppslag 
 
Kl. 10.30-11.30 
Handlebuss til Meny 
 
Kl. 14.00-15.00 
Allsang, se oppslag 
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Program for august 

Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter  

 

02.08 Oppstart Aktiviteten, 10-13, mandag-torsdag 

10.08 Oppstart Sittedans kl. 11.00-11.45, tirsdager 

12.08 Oppstart Bingo kl. 16.00-18.00, hver 2.torsdag, 
(lik uke/partall) 50 kr  
 

13.08:    Oppstart Bowling kl.10.30-11.30, fredager                       

13.08 Oppstart Allsang kl. 14.00-15.00, fredager (se 
oppslag) 

16.08 Besøk av Vesterøy Menighetsbarnehage kl.10.00            
Samlingsstund med enkle aktiviteter, sanger og 
vafler. 

16.08 Forestillingen Lalla og Rose kl. 15.30, se eget 

oppslag  

19.08 Oppstart Framnestrimmen, kl. 10-11, hver 
tirsdag og torsdag 

23.08 Oppstart Rusletur i nærområdet kl. 10.30-11-30, 
mandager 
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24.08 Oppstart Besøkshunden Jasper fra Røde kors, 
kl.12.00-13.00, tirsdager 

25.08 Oppstart Vedlikeholdstrening kl. 11-12, 
onsdager 

25.08  Oppstart Arm i arm, sosialt samvær med 
bevertning, kl.11.00-12.30, onsdager, 20 kr 

25.08  Diabetesdag, test blodsukkeret, kl.12-14 

26.08 Oppstart Høytlesning, kl.12.00-13.00, torsdager 

31.08 Oppstart Bibellesing, kl.15.30, annenhver 
tirsdag, se oppslag 
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kl.12.00-13.00, tirsdager 

25.08 Oppstart Vedlikeholdstrening kl. 11-12, 
onsdager 

25.08  Oppstart Arm i arm, sosialt samvær med 
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tirsdag, se oppslag 

 

     



 

 
 

Program for september: 

Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

05.09 Hagekonsert med Sandefjord Veteranensemble 
kl.16.00 (se oppslag)  

07.09 Oppstart Tirsdagstreff med Vesterøy menighet 
kl.16.30, tirsdag (en tirsdag i mnd.) Loddsalg 

16.09 Konsert med Jenny Jensen kl. 15.30, se eget 
oppslag  

29.09 Seniorshop på senteret, kl. 10.00  

30.09 Markering av fårikålens dag i kafeteriaen 

 

     

 

 
 

Program for oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

01.10 Markering av eldredagen 2021 med kaffe og 
bløtkake kl. 14.00 

12.10 Tirsdagstreff med Vesterøy menighet kl.16.30 

14.10 Allsangkveld kl. 18-19.30, 50 kr inkludert kaffe og 
kake                                

15.10 Markering av epledagen,                            
Vesterøy Menighetsbarnehage kommer og 
synger for oss og med oss kl.11.00 

20.10 Høstfest med 3-retters meny og underholdning 
kl. 13-15, 150 kr  

21.10 Høstmarked med salg av håndarbeid, produkter i 
tre og annet fristende, se eget oppslag  

28.10 Foredrag om gamle Framnes og byggingen av 
Christian Radich m/ Bjørn Hoelseth - Avduking 
kl.11.00                                                                                                                                                    

Hvalgryte serveres til middag i kafeen. 
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Program for november 

Se i tillegg oversikt over faste aktiviteter 

09.11 Tur til Hvalfangstmuseet, se eget oppslag om 
pris og påmelding 

09.11 Tirsdagstreff med Vesterøy menighet kl. 16.30  

10.11 Hyllest til Jahn Teigen kl 15.30  

17.11 Fest for frivillige med julemat og underholdning, 
se oppslag 

25.11 Kurs med julekranser, se oppslag om tidspunkt, 
påmelding og pris. 

28.11 1.Søndag i advent, kl. 16.00. Vi tenner juletreet, 
Juniorkorpset spiller og gløgg og pepperkaker 
serveres. 

     

                              

 

 
 

Program for desember: 
 

Søndag/     Adventstund, høytlesning, fellessanger og                                                                                            
mandag      tenne lys. Se oppslag om dag og tid. 

07.12 Tirsdagstreff med Vesterøy menighet, kl.16.30 

08.12 Julemarked og aktivitetens julelotteri, se oppslag  

13.12 Lucia med sang av Vesterøy 
Menighetsbarnehage, se oppslag om tidspunkt 

14.12 Bakedag av julekaker, se oppslag om påmelding, 
tidspunkt og pris 

24.12 Julaften, grøt og julemat serveres i kafeteriaen, 
underholdning, se oppslag 

                              

Vi ønsker alle beboere og brukere en gledelig jul og et godt nytt år! 

 

 
 

Program for desember: 
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14.12 Bakedag av julekaker, se oppslag om påmelding, 
tidspunkt og pris 

24.12 Julaften, grøt og julemat serveres i kafeteriaen, 
underholdning, se oppslag 

                              

Vi ønsker alle beboere og brukere en gledelig jul og et godt nytt år! 
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Framnes Fotterapiklinikk                                  

Elisabeth S. Østby       
aut. Fotterapeut m/diabetesfordypning     
tlf: 973 12 124 
 
Føtter trenger fagfolk     
Salg av gavekort og produkter               
Bankterminal               
Klinikken har åpent:                         
Mandag til fredag kl. 0900-1600 

Frisørsalongen  

Anne Marie Askim      
tlf.: 984 99 39 

Hår trenger fagfolk      
Alle typer hårbehandling for han og henne,  
samt farging av vipper og bryn, salg av gavekort 

Salongen har åpent:     
Tirsdag til fredag kl. 09.00-1500.    

     

 

 
 

Nyttige telefonnumre 
 
Hjemmesykepleien Framnes              334 15 120 
 

Framnessenteret     334 15 900 

Forsmannsenteret                                    334 15 600 

Parkensenteret     334 18 414 

Bugårdsenteret               334 15 800 

Solvangsenteret     334 15 500  
  

Ranviksenteret     334 18 627 

Engveiensenteret     332 95 592 

Møylandsenteret                      915 97 545  

 

Praktisk bistand                       991 16 060 

Boligkontor  

(nr. går til sentralbord Sfj. kom.)  334 16 100 

NAV Hjelpemiddelsentral              407 02 807 

 

Brann       110 

Politi       112 

Ambulanse/AMK                   113   
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SANDEFJORD
KOMMUNE

 

 
 

 

          

 
 

Velkommen til oss på Framnessenteret! 
Lyhmannsvei 2, 3222 Sandefjord 

 
 

 

 

           
 
 

 

 
 

 

 
 

 

          

 
 

Velkommen til oss på Framnessenteret! 
Lyhmannsvei 2, 3222 Sandefjord 
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