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Kirkens Bymisjon i Sandefjord 

Kirkens Bymisjon jobber for økt inkludering og fellesskap i Sandefjord kommune. Tiltak 
for å motvirke ensomhet og utenforskap står i fokus. Vi skaper gode menneskemøter 
og avdekker, lindrer og påvirker der det trengs.  Kirkens Bymisjon, Sandefjord er en del 
av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold. Vi har 150 frivillige og ca 50 ansatte. 

Familietid 

Familietid er et møtested for barnefamilier, hvor man kan bli kjent med andre, ha 
det hyggelig sammen og delta på aktiviteter og turer. Alle våre tilbud er gratis. 

Tilbudet ønsker å fremme inkludering og positiv psykisk helse. Vi bruker nærmiljøet og 
våre hyggelige lokaler til turer og aktivitet hele året.  

Adresse: Kirkens Bymisjons lokaler i Dronningens gate 13. 
 
Aktivitetsdager:  
Tirsdager og torsdager kl. 16.30 – 19.00, søndagstur: 12.00 -15.00, oppmøte 11.45. 
Egne aktiviteter i skoleferiene. 
Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/FamilietidSandefjord 
Kontaktinfo: sunniva@skbv.no / 476 90 226 

Bonusbesteforelder 

Ønsker du eller din familie å bli kjent med en person som kan heie, støtte og som dere 
kan finne på hyggelige ting sammen med? Om du har barn eller er ung og ønsker å 
utvide nettverket ditt, kan denne ordningen være noe for deg. Ta kontakt med Maria for 
å få vite mer: 476 99 438 / maria@skbv.no. 

Globalt måltid 

En mulighet til å prøve ut hvordan man kan være frivillig og lære språk, få nettverk, 
veiledning og ikke minst lage god mat sammen med og for hjemmeboende eldre i 
Sandefjord kommune. Dette er et samarbeidsprosjekt med mange ulike aktører og kan 
være en god start for deg som ønsker å bli kjent med nye og til å bidra i ditt 
lokalsamfunn. En søndag per måned med internasjonal mat og fokus på fellesskap, 
matglede og å jobbe for å motvirke ensomhet.  

Ta kontakt med Maria om du er interessert:  476 99 438 / maria@skbv.no. 
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