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HØSTEN 2022  
 

MØTEPLASSER                                                           
Sosiale og hyggelige treffsteder i regi av frivilligsentralen.                                                               

Frivillige organiserer aktivitetene.  
 

MANDAGSKAFÉEN — Malerhjemmet i Sætre, Øraveien 16 

Kaffe, vafler og hyggelig prat.                                                                                      

Deltagerne strikker sokker til inntekt for gode formål. Utsalg i åpningstida.                                                

Høst 2022: 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12                                        

Kl. 11.00-13.00  

NYHET! TIRSDAGSTREFFET—Hurum bo- og omsorgssenter, Skoglundv 1A,Filtvet 

Kaffe, vafler, utlodning, underholdning og hyggelig prat.                                                      

Alle er velkommen, både beboere og andre.                                                                           

Høst 2022: Annenhver tirsdag (oddetallsuker)  Oppstart: 16/8                                                                                    

Kl. 11.00-13.00 

NYHET! LESESTUND — Hurum bo- og omsorgssenter, Skoglundv 1A, Filtvet 

Høytlesning av historier, avisartikler m.m., og hyggelig samvær.                                                             

Høst 2022: Onsdager kl. 17.00    Oppstart: 1/9 

SPRÅKKAFÉ — Tofte innbyggertorg, Vestre Strandvei 4                                                                                      

Sosialt og lærerikt, for alle som ønsker å øve seg i og snakke norsk.                                    

Høst 2022: 7/9, 19/10, 2/11, 7/12     Kl. 12.00-13.30                                                                             

HOBBYBOMBA — Bomberommet på tidligere Filtvet helsetun, Bjørnstadveien 2A                                                    

Flytter til gml. Filtvet skole i løpet av 2022 

En hobbyklubb for seniorer, hvor det lages trearbeider.                                                     

Kan også tilby enkle reparasjoner. Utsalg i åpningstida.                                                              

Høst 2022: Hver mandag kl. 10.00-13.00       Første: 22/8 — Siste: 12/12 

MUSIKKAFÉ — Malerhjemmet i Sætre, Øraveien 16                                                                

Kafétreff med konserter, musikalske innslag, åpen scene, allsang, hyggelig prat og kaffe.                                   

Ca. én torsdagskveld i måneden.                                                                                              

Høst 2022: 25/8, 22/9, 20/10, 1/12   Kl. 18.00-19.30 

TIRSDAGSKLUBBEN — Brakka på Sætre barneskole, Søndre Sætrevei 1                             

Flytter tilbake til sentrum i løpet av høsten                                                                                                            

Ettermiddagstilbud for 5., 6. og 7. trinn. Spill, gjør lekser, hør på musikk, gjør           

hobbyaktiviteter, vær med venner. Trygge voksne tilrettelegger og er tilstede.                              

Arrangeres i samarbeid med Sætre innbyggertorg.                                                                              

Høst 2022: Hver tirsdag kl. 12.45-16.00   Åpent i skoleukene 

NYHET! SMÅBARNSTREFF — Malerhjemmet i Sætre, Øraveien 16                                                

Frivillige inviterer til treff for voksne og barn som er hjemme på dagtid, og har 

lyst til å møte andre for en hyggelig formiddag sammen.                                                         

Arrangeres i samarbeid med Home-Start Familiekontakten Asker.                                                                   

Høst 2022: Annenhver torsdag (partallsuker) Oppstart: 8/9                                       

Kl. 10.30-12.30 
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 turer   
NYHET! 60+ UT PÅ TUR, TOFTE OG FILTVET                                                                                            

Frivillige arrangerer turer hver torsdag, annen hver uke              

på Tofte og Filtvet. Det blir lettgåtte turer med hyggelige                        

friluftsopplevelser og sosialt samvær.                                                                                       

Høst 2022: Hver torsdag kl. 10.30-12.30. Ta kontakt for mer informasjon om turene. 

UT PÅ TUR - RØYKEN OG HURUM                                                                                                         

Frivillige turledere lager spennende program, for sosiale turer i flott natur.                                                             

Hver onsdag kl. 10.00 - annenhver uke i Røyken/Hurum                                                                   

Høst 2022:                                                                                                                            

Røyken:  Partallsuker. Oppmøte: Pendler-parkeringsplassen på Bråset                                                    

  Første tur: 24/8 — siste tur: 16/11                                                                                                              

Hurum:  Oddetallsuker. Oppmøte: Parkeringsplassen ved Semsporten                                                          

    Første tur: 31/8 — siste tur: 9/11                                                                        

Ta kontakt eller se www.dnt.no for informasjon om hver tur.                                                                  

Arrangeres i samarbeid mellom:                                                                                       

DNT, Røyken frivilligsentral, Frisklivssentralen og Hurum frivilligsentral                                 

 

 

                
 

 

ANDRE AKTIVITETER OG SAMARBEID  
 
TV-aksjonen — arrangeres søndag 23/10                                                                                           

Hurum frivilligsentral er med å koordinere TV-aksjonen i Asker, og har ansvar for         

organiseringen i Hurum-området, i samarbeid med frivillige områdeledere og lokale             

foreninger. BLI BØSSEBÆRER! Se: www.blimed.no 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)                                                                                    

Frivillige hjelper til under noen av arrangementene. Se eget DKSS-program for datoer.   

Hurum bo- og omsorgssenter (Filtvet)                                                                

Frivillige kan hjelpe til med praktiske og sosiale oppgaver. Ta kontakt om du vil!      

Amanda-prosjektet                                                                                                

Vær med å strikke plagg og tepper til nyfødte premature barn ved Drammen sykehus. 

Ta kontakt for oppskrifter og garn. Les om prosjektet: www.amandaprosjektet.no    

Det strikkes også til Hurum helsestasjon                                                                 

for utdeling til nyfødte. Ta kontakt for oppskrifter og garn. 

Natteravn                                                                                                           

FAU ved Sætre ungdomsskole og Tofte ungdomsskole arrangerer                 

natteravn-vandringer, i samarbeid med frivilligsentralen.  

Følge- og besøkstjenesten, Røde Kors 

Frivillige kan stå på ringeliste, og følge til bl.a. lege og sykehus.                                                        

Informasjon:  Røde Kors, Solveig Mørch, tlf.: 970 14 656                                                           

      eller frivilligsentralen 
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HURUM FRIVILLIGSENTRAL 
Ønsker du være frivillig, være deltaker på aktiviteter,            

benytte tilbud eller få mer informasjon?                          

Ta gjerne kontakt! 
 

 Daglig leder  Kjersti Smedstad                                                                                                

 Besøksadresse Nordre Sætrevei 4 (1. etg.), Sætre                

 Postadresse  Hurum frivilligsentral, Asker kommune                                  

      Katrineåsveien 20, 3440 Røyken                                                         

 Telefon   47 78 49 16                                                             

 E-post    hurum.frivilligsentral@asker.kommune.no                                                                  

 Hjemmeside   www.asker.kommune.no                                         

 Info aktiviteter www.hvaskjeriasker.no  

 

BLI FRIVILLIG! 
 

Hurum frivilligsentral ønsker å skape gode møteplasser              

og gi positive opplevelser i hverdagen. Å være frivillig er givende og me-

ningsfullt! Vil du være frivillig? Det er alltid behov for flere til de   eksis-

terende aktivitetene, se side 2 og 3! Eller har du idéer til nye?    

I  frivilligsentralen er det også arrangementer, treff og turer  for 

de frivillige, og man blir en del av et hyggelig fellesskap!  
 

Vi ønsker DEG med i fellesskapet                   

— ta gjerne kontakt!  

 

Brosjyren er utgitt av: Hurum frivilligsentral, Asker kommune                    

Forsidefoto: Kjersti Smedstad  


