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VÅREN 2020 

 

MØTEPLASSER:  

Sosiale, hyggelige treffsteder eller turer.                                                  

De fleste har salg eller servering av kaffe og vafler/kake.                                                                  

Frivillige organiserer aktivitetene.                                                                  

 

Mandagskafé Sætre, Malerhjemmet, Øraveien 16 

Kaffe, vafler og hyggelig prat.                                                                                      

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

Våren 2020: 6.1 (i Seilforeningshuset), 20.1, 3.2, 17.2, 2.3, 16.3, 30.3, 20.4, 4.5, 

18.5, 8.6, 22.6 

Alle datoer: kl. 11.00-13.00.  

Mandagskafé Filtvet, kantina på Filtvet bo- og omsorgssenter (helsetunet)  

Kaffe, vafler, loddsalg og hyggelig prat.                                                                                      

Våren 2020: 6.1, 20.1, 3.2, 24.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5, 25.5 

Alle datoer: kl. 11.00-13.00.  

Onsdagskafé Filtvet, kantina på Filtvet bo- og omsorgssenter (helsetunet) 

Kaffe, vafler, loddsalg og hyggelig prat.                                                                                      

Våren 2020: 22.1, 19.2, 18.3, 15.4, 20.5, 17.6                                                                                                

Alle datoer: kl. 11.00-13.00                                                         

Språkkafé, biblioteket på Tofte                                                                                   

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

Våren 2020: 8.1, 5.2, 4.3, 1.4, 13.5, 10.6                                                                          

Alle datoer: kl. 12.00-13.30                                                                              

Hobbybomba, bomberommet på Filtvet bo- og omsorgssenter (helsetunet) 

En hobbyklubb for seniorer, hvor det lages trearbeider.                                          

Kan også tilby enkle reparasjoner. Utsalg i åpningstiden.                                                              

Våren 2020: Hver mandag kl. 10.00-13.00, første: 13.1 siste: 15.6 

Turgruppe: Ut på tur                                                                                                         

Våren 2020: Hver onsdag kl. 10.00, annenhver uke i Røyken og Hurum.                        

Røyken: Partallsuker, oppmøte Røykenbadet. Første tur: 15.4 Siste tur: 10.6                                         

Hurum: Oddetallsuker, oppmøte Semsporten. Første tur: 22.4 Siste tur: 17.6               

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

I samarbeid med DNT, Røyken frivilligsentral og Frisklivssentralen.                                 
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ANDRE AKTIVITETER:  
 
Datahjelp                                                                                                               

Frivillige kan dra hjem til en som ønsker hjelp, og gi én-til-en opplæring i bruk 

av egen datamaskin. Det ses også på et samarbeid med Seniornett Asker. 
 

Dagtilbud og ettermiddagstilbud for eldre                                                       

på Filtvet bo- og omsorgssenter (helsetunet)                                                               

Frivillige hjelper til med praktiske og sosiale oppgaver, og bidrar under              

arrangementer som sankthansfeiring, andakt, julemesse og klessalg.   
                          

Amanda-prosjektet                                                                                                

Gjennom dette prosjektet kan man være med å strikke til nyfødte premature 

barn ved Drammen sykehus. Tepper, sokker, votter og luer. Ta kontakt for  

oppskrifter og garn. Les om prosjektet: www.amandaprosjektet.no    

Det strikkes også til helsestasjonen, for utdeling til nye Hurum-babyer. 
 

Natteravn                                                                                                           

FAU ved Sætre og Tofte ungdomsskoler arrangerer natteravn-vandringer,                   

i samarbeid med frivilligsentralen. Det er foreldrene ved ungdomsskolene som 

går natteravn, men andre frivillige kan også delta og settes opp på vakter. 

TV-aksjonen                                                                                                                  

Hurum frivilligsentral koordinerer aksjonen for Hurum-området, i samarbeid 

med frivillige områdeledere, fra lokale foreninger. 
 

 

 

AKTIVITETER I SAMARBEID MED RØDE KORS:  
 

Følge- og besøkstjenesten 

Frivillige kan gå på besøk, eller følge til bl.a. lege og sykehus.  

Kontakt:  Randi Sæthre Olsen, tlf.: 970 95 705                                         

   Solveig Mørch, tlf.: 970 14 656  
                              

Flyktningguiden                                                                                                

Kobling mellom en flyktning som har fått opphold i Norge og en frivillig guide.   

Se mer: www.rodekors.no/ flyktningguide   

Kontakt: flyktningguide@hurumrodekors.no  
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HURUM FRIVILLIGSENTRAL 
Ønsker du være frivillig, delta på aktiviteter,            

benytte tilbud eller få mer informasjon?                          

Ta gjerne kontakt! 
 

Hurum frivilligsentral: 

Daglig leder:   Kjersti Smedstad                                                                                                

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

Postadresse:   Hurum frivilligsentral, Asker kommune                                  

      Katrineåsen 20, 3440 Røyken                                                             

Telefon:    32 27 81 10 (kontor)                                                                 

      66 90 00 00 (sentralbord Asker) 

E-post:     kjersti.smedstad@asker.kommune.no                

Hjemmeside:    www.asker.kommune.no 

 

 

BLI FRIVILLIG! 
 

Hurum frivilligsentral ønsker å skape gode møteplasser              

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

meningsfullt! Vil du være frivillig? Det er alltid behov for flere til de   

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

Vi trenger DEG, ta gjerne kontakt!  

              

 
 Brosjyren er utgitt av: Hurum frivilligsentral, Asker kommune 2020  


