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Arbeid og aktivitet
I Sandefjord kommune har vi flere 
arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker 
med psykiske helseutfordringer.

I denne brosjyren vil du finne 
informasjon om de ulike tilbudene. 
Felles for dem alle er at du vil gå til 
meningsfulle aktiviteter. Du vil utvikle 
nettverk og få sosial støtte. Du vil 
oppleve mestring, lære nye ferdigheter 
og bli en viktig del av et miljø.

Tilbudene er lavterskel, som betyr at de 
ikke koster noe, og du behøver heller 
ikke vedtak om plass.

Vi vet at arbeid og aktivitet er viktig for 
den psykiske helsen, så vi håper du 
finner et tilbud som passer for deg. 

Velkommen!

Gnist 

     

Proff Andebu 

  

Hasle gård

   
Sandefjord  
arbeidsgruppe

Optimisten

 

Kuben

 

Anexet

 

Glimt  

FOR MER INFORMASJON
 

www.sandefjord.kommune.no 
post@sandefjord.kommune.no 

-Trygve Skaug
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 gaver

 nyskapning

 inkludering

 samarbeid

 tilrettelagt Gnist

Gnist er et tilrettelagt arbeidstilbud 
der vi produserer varer innenfor 
håndarbeid. 

Vi holder til i kjernen av sentrum i store 
og  luftige lokaler, hvor vi har både 
verksted og butikk. 
 
Her produseres det alt fra handlenett, 
forkler, kort, tøfler, pannebånd, kosedyr 
til filleryer. 

Du trenger ikke ha erfaring innen 
håndarbeid for å søke plass på Gnist, 
alle får tilpasset opplæring.

Arbeidstakerne har ulike arbeidstider, 
men innenfor klokken 09-14.30.

Kongens gate 11, 3210 Sandefjord
 
409 08 977
  
gnist@sandefjord.kommune.no

@gnistsandefjord

@gnistsandefjord
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KONTAKTINFORMASJON

På Gnist jobber det fire arbeidsledere 
som veileder i søm, vev, strikking, toving 
og det meste innenfor håndarbeid.



Proff Andebu

Proff Andebu er en arbeidsgruppe 
som både jobber med produksjon og 
tjenester.

Vi har et eget produksjonslokale der 
vi jobber med snekkerarbeid. Her 
lager vi blant annet lekehytter, boder, 
søppelstativ, treleker og liknende.

Vi utfører også tjenester som maler- og 
tømreroppdrag, skogsarbeid, trefelling, 
flytting, oppussing, reparasjoner og 
typiske vaktmesteroppdrag.

Alle får opplæring og veiledning av  
arbeidsleder som er tømrer.

Det er arbeidstid fra 09-14, alle dager 
unntatt tirsdag.

 

ARBEID

Vestre Andebu vei 99, 3158 Andebu 
 
473 78 492 Håkon
 
proff.andebu@sandefjord.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON



Hasle gård

Hasle gård er en sertifisert Inn på 
tunet-gård. Gården er et arbeidstilbud i 
samarbeid med Sandefjord kommune. 

Gården har seks arbeidsplasser fra  
mandag til torsdag. Gårdsarbeidet er 
ikke produksjonsrettet.

Vi har lagt opp til å finne meningsfylte 
arbeidsoppgaver som passer deg ut i fra 
hva du liker og har kapasitet til å drive 
med.
 
Gården består blant annet av 
mekkeverksted, snekkerverksted, 
drivhus, datarom, skog/vedhogst og 
kjøkken med bakerovn, så her er det 
mange varierte arbeidsoppgaver.

Lønneveien 52, 3229 Sandefjord
 
990 20 178 Eivind

www.haslegaard.no/inn-paa-tunet/

KONTAKTINFORMASJON
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Sandefjord arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa startet opp i januar 
2019, og er for mennesker med 
psykiske og/eller rusutfordringer.

Gruppen ledes av en tømrer, og har 
primært arbeidsdager på mandag og 
onsdag. 

Vi utfører tjenester som tømreroppdrag, 
maleoppdrag, reparasjoner, 
skogsarbeid, vaktmesteroppdrag, 
oppussing og liknende.

Arbeidsdagen starter med en kaffe 
klokken ni, før vi reiser ut på oppdrag.

 

ARBEID

905 64 733 Christian
 
arbeidsgruppa@sandefjord.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON



Optimisten

Optimisten er et aktivitetssenter 
sentralt i Sandefjord. 

Vi har åpent alle hverdager. Ofte har vi 
brukeråpent på ettermiddager og i helger. 

Vi har flere gruppeaktiviteter som 
friluftsgruppe, svømming, sløydgruppe, 
hobbygruppe og andre aktiviteter ute av 
huset. 

Hos oss har du mange muligheter, som 
bordtennis, biljard, eget treningsrom, 
kunst- og håndverk, sløyd- og metall, 
data, kjøkken, musikk, bibliotek og 
TV. Vi har også en hyggelig  kafé med 
rimelige priser.

Sandar Herredshus 3, 3216 Sandefjord 
 
Kontor 950 92 905

Kafé 908 72 722
  
optimisten@sandefjord.kommune.no

På Optimisten har vi felles 
arrangementer til jul, påske, 17.mai 
og i forbindelse med Verdensdagen for 
psykisk helse. På sommeren lager vi et 
eget program med langturer.

KONTAKTINFORMASJON
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Kuben

Kuben er et aktivitetssenter i Stokke 
som har åpent tirsdag og fredag. 

Sammen med brukere av 
aktivitetssenteret planlegger vi 
turer og aktiviteter. Det kan være 
korte eller lange turer, utstillinger, 
naturopplevelser, svømming eller annet. 

Hos oss er det alltid lunsj, kaffe og 
te, og det er muligheter for innendørs 
aktiviteter som kunst, håndverk, quiz, 
data, kjøkken og matlaging. 

Sosialt fellesskap og nettverk er viktige 
ingredienser på Kuben.

du mener livet 
er en kamp 
jeg er enig 
men rett som det er 
er det hjemmekamp 
og vi topper laget 
m  e  d  v  i  n  d 
og alle heier på oss

-Trygve Skaug

Vi arrangerer også hyggelige julebord 
og sommerfester.

Ole Stavnums vei 14, 3160 Stokke
 
480 58 799
 
kuben@sandefjord.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON

AKTIVITET



Anexet

Anexet holder til i Andebu. Vi har åpent 
tirsdager på dagtid.

Vi lager ofte varm lunsj, og holder på 
med aktiviteter som maling, lagquiz, 
biljard, dart, frisbeegolf eller bowling.

Sosialt felleskap er viktig, og vi reiser 
gjerne på langtur, for eksempel til 
Sverige. 

Er det fint vær er vi raske til å ta frem 
grillen på verandaen, eller dra på 
badetur i nærmiljøet.

Du er alltid velkommen på kaffe og en 
prat. 

Si fra
hvis du trenger en 
venn.

Hvis jeg var deg, 
ville jeg ropt 
på meg.

-Synne Lea

Andebuveien 937, 3158 Andebu
 
473 78 492 Håkon 
951 95 012 Kathrine
 
anexet@sandefjord.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON
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Glimt

Glimt er et aktivitetstilbud over hele 
kommunen, som satser på forskjellige 
former for fysisk aktivitet. Dette kan 
gi økt velvære, mestring, og redusere 
stress og uro. 

KAMPSPORT
Vi tilbyr ulike former for kampsport med  
en dyktig kampsporttrener. Hos oss er 
det mulig å trene på dagtid hele uka. Du 
kan oppleve økt selvtillit og selvdisiplin, 
og bli en del av et unikt treningsmiljø.

HØYFJELLSGRUPPA
I samarbeid med Sandefjord 
Turistforening har vi startet en 
høyfjellsgruppe. Det er tre kvalifiserte 
turledere med på alle turene. 

glimt@sandefjord.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON

@glimtsandefjord

Hvis du ønsker en trygg arena hvor du 
sammen med andre kan lære mer om 
friluftsliv, er kanskje dette noe for deg!
Vi drar på tur hver torsdag kl. 10–14.
Turprogrammet finner du på 
Facebooksiden til Glimt.

YOGA
Vi har yoga en gang i uken med 
yogainstruktør. Informasjon om sted og 
tid vil ligge på facebook siden til Glimt.
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