
  
               

              
           
           

              
          

 
 

   
        

  
           

 
     

      
          

  
 

  
          

            
          
  

          
  

         
         

 
       

             
            
     

        
            
   

            
     

 
  

   
 

 
   
    

     
       

 
     

    
  

     
      

 
         

       
        

      
    

 
    

     
   

    
 

          
       

      
        

           
          

  
     

 

   

85+ Gruppen 
Vi ønsker å invitere deg som blir 85 år eller mer i 2020 spesielt til 
oss. Vi har hatt tilbudet en stund og det er en koselig gruppe som 
møtes her annenhver mandag, men vi ønsker at gruppen skal bli 
større. Vi holder av et hyggelig rom til dere, dekker kaffebordet 
og serverer noe å bite i, mens dere kan la praten gå fritt. 
Annenhver mandag kl. 12.00 – 13.30. Første gang på nyåret: 
13.januar 

Styrke- og balansekurs 
Dette tilbudet er til hjemmeboende eldre med balanseproblemer 
og ustøhet. 
Treningen foregår i grupper på rundt 10 personer og ledes av 
fysioterapeut. 
Rekvisisjon til transport kan benyttes. 
For informasjon og påmelding kontakt fysioterapitjenesten 
(Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-12.00) Telefon: 911 67 144 
Epost: postmottak.fysioterapi.voksen@asker.kommune.no 

Pårørende-gruppe demens 
Samtalegruppe for deg som er pårørende til en person med 
demens. Hver deltaker gis mulighet til å dele tanker og følelser i 
en vanskelig livssituasjon, med fokus på deg som pårørende. Alle 
har taushetsplikt. 
Vi møtes på Holmen innbyggertorg den siste tirsdagen i måneden 
kl.12.00-14.30. 
Kontaktperson er Torill Nuland. For spørsmål og påmelding, ta 
kontakt på mobil: 934 25 492 eller epost: nu.land@hotmail.com 

Mat og prat og noe mer, Aktivitetsbuketten 
Vi starter med en lett frokost og samtaler om løst og fast. Kl. 
12.00 kan dere være med på Allsang med litt trim. Vi avslutter 
dagen med et lite måltid. 
Det vil bli en egenbetaling på denne aktiviteten. 
For spørsmål og påmelding, ta kontakt på telefon 66 76 81 80 
eller epost: gro.kristoffersen@asker.kommune.no 
Det er mulighet for transport til og fra. Da må NaKuHel kontaktes 
på tlf.66 98 75 50 

Solsikke 1 

2020 
Holmen innbyggertorg 
Program for vårens 

aktiviteter 

Adresse: Holmensenteret 4.etg, 
Vogellund 6, 1394 Nesbru. 
Telefon: 66 76 81 80. 
Åpningstid: Mandag – fredag kl. 10.00 – 
15.30 
Kafeteria kl. 10.00 – 15.00. 
Team leder: Gro Kristoffersen 

Epost: gro.kristoffersen@asker.kommune.no 
Fotterapeut: Gry V. Haraldsson 
Timebestilling telefon: 66 76 81 82 

Hørselshjelper Bjørg Madsen (mobil: 909 41 311) kommer til 
senteret første tirsdag i måneden kl. 12.00-13.00. 
Vi selger batterier til høreapparat alle dager (mandag-fredag) 
Hørselstest ved hørselshjelper Inger Berg 
tirsdag 5.mai kl. 12.00. 

Brukerrådets leder: Margit Nyhus, 
margit.nyhus@getmail.no, mobil: 416 81 182 
Brukerrådets nettside: www.holmeneldre.com 
Facebook: @Holmen seniorsenter venner 

Holmen innbyggertorgs visjon er å være en møteplass på tvers 
av generasjoner og kulturer. Innbyggertorgene skal være 
brobygger mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet. 
I samhandling med innbyggerne skal innbyggertorget fylles med 
aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet. Tilbudet styres av 
lokalt initiativ, ønsker og behov. De fleste aktivitetene vil driftes 
av frivillige. 
Programmet utvikles sammen med innbyggerne. 

http:www.holmeneldre.com
mailto:margit.nyhus@getmail.no
http:12.00-13.00
mailto:gro.kristoffersen@asker.kommune.no
mailto:gro.kristoffersen@asker.kommune.no
mailto:nu.land@hotmail.com
http:kl.12.00-14.30
mailto:postmottak.fysioterapi.voksen@asker.kommune.no
http:09.00-12.00


 
      

 
       

 
     

    
        

  
         

   
       

  
     

      
       
         

     
  
      
       
        
    
      
      
  
       
           

 
        

       
         

 
      
   
    

 
 

 
           

 
         

      
         

          
          

         
         

     
        

         
        

        
          

          
         

        
        

        
         

            
         
          

          
 
    

 

Foredrag og arrangementer onsdager kl. 12.30 

ons.08.01 

ons.15.01 

Nyttårstreff - velkommen til innbyggertorget på 
Holmen 
"Driftige stasjonsmesterfruer på Drammensbanen" 
ved Tor Kristian Østeby 

ons.22.01 "Armfelts armè. Historien om en katastrofe" ved 
Geir Pollen 

ons.29.01 Prøysen – poesi og visekunst ved Børge Tronrud 
og Harald Skogli 

ons.05.02 "Historien rundt skilegenden Birger Ruud" ved 
Vebjørn Ruud 

ons.12.02 "Thor Heyerdahl: Eksperimentell arkeolog, 
forfatter og eventyrer" ved Ragnar Kvam 

ons.19.02 
ons.26.02 

"Bienes forunderlig verden" ved Niels Rasch-Olsen 
"Er det nok mineralske råstoffer i jordskorpen for 
fremtidens behov" ved Tore Vrålstad 

ons.04.03 Allmøte 
ons.11.03 "Kina" ved Per Egil Hegge 
ons.18.03 Beethoven 250 år ved Wolfgang Plagge 
ons.25.03 "Bofast i Antarktis" ved Tori Flaatten Halvorsen 
ons.01.04 Påskelunsj - påmelding 
ons.15.04 "Anne Grimdalen" ved Eldfrid Hovden 
ons.22.04 "Slæbende travbane" ved Tore-Wiggo Sørensen, 
ons.29.04 Mannekengoppvisning 
ons.06.05 "Odd Nansen -arvtageren" ved Anne Ellingsen 
ons.13.05 "Hvorfor er det viktig å ha et språkråd?" ved Åse 

Wetås 
ons.20.05 "En reise blant gallionsfigurer og andre figurer" 

ved Tore Jørgensen og Tore Hansen 
ons.27.05 "Amalie Skram og hennes tid" ved Merete Morken 

Andersen 
ons.03.06 Forestilling ved Holmen seniorteater 
ons.10.06 Asker Seniorkor 
ons.17.06 Sommerfest – påmelding 

Gruppe Dag 

Allsang 
Barseltreff 
Bowling 
Bridge 1 
Bridge 2 
Datahjelp 

Nyhet! 
Fredag 
Torsdag 
Torsdag 
Onsdag 
Fredag 
Mandag 

Pårørende gruppe – Demens (en gang i mnd.) 

Engelsk konversasjon 
Fransk konversasjon 
Fransk konversasjon 
Holmen seniorband 

Tirsdag 
Mandag 
Onsdag 
Mandag 
Mandag 

Lyrikk-gruppe (en gang i mnd.) Onsdag 
Mat og prat med noe mer * Fredag 
Seniordans Torsdag 
Styrke og balansegruppe * Tirsdag 
Styrke og balansegruppe * Tirsdag 
Oppfølging (Styrke og balanse) Torsdag 
Teater 
Trim- enkel 
Trim – hjerte/styrke 
Trim – hjerte/styrke 
85+ gruppe (annenhver) 

* Se neste side 

Tirsdag 
Mandag 
Mandag 
Torsdag 
Mandag 

Tid 

kl. 12:00-12:45 
kl. 12:00-14:30 
kl. 11:00 
kl. 10:00-12:00 
kl. 11:00-15:00 
kl. 11:00-13:00 
* 
kl. 12:00-14:30 
kl. 13.00-14.00 
kl. 11:00-12:00 
kl. 10:45-11:45 
kl. 14:00-15:45 
kl. 10:30-12:00 
kl. 10.00-14.00 
kl. 15:30-17:00 
kl. 10:00-11:00 
kl. 11:15-12:15 
kl. 11:00-12:00 
kl. 12:30-14:30 
kl. 11:00-11:20 
kl. 09:30-10:30 
kl. 09:30-10:30 
kl. 12:00-13:30 

http:10.00-14.00
http:13.00-14.00

