Våren 2020

Velkommen til Frivillighetssentralen!!
Glads vei 47, 0489 Oslo. Tlf. 22154120
E-post: post@grefsen.org
www.grefsen.org
Åpningstider: Mandag - torsdag kl 1000 – 1600

VÅRE TILBUD
Hjelpesentralen
Er det noe du trenger
hjelp til?
Bare spør oss. Vi tar
imot henvendelser
mandag – torsdag på
tlf. 22154120

Møteplassen
Velkommen til en hyggelig
Prat og til kaffe og «kake».
Velkommen til ulike
aktiviteter. Velkommen til
BRUKTBUTIKKEN vår
mandag – torsdag 10-16.

Våre tilbud gis til alle i Nordre Aker bydel

FASTE AKTIVITETER
TIRSDAGER
1. Servering av nystekte vafler og kaffe. Tilbudet er gratis 😊
2. «Stikk-innom-trimmen» v/Gerda. Trim til musikk fra 11001215. Ingen krav til utstyr, antrekk eller påmelding. Kom
som du er. Vårt ønske er at vi holder oss i aktivitet så lenge
som mulig. Oppstart 20/8 etter sommerferien
ONSDAGER
Pinner og prat: Onsdager i oddetallsuker (uke 1, 3, 5 osv) inviterer
vi til strikketreff kl. 1100. Ta med strikkepinner og hjelp oss å strikke
til premature barn og andre trengende, samt lapper til lappetepper
som vi gir til sykehjemmene. 😊

TORSDAGER
1. Rykende varm suppe serveres fra kl. 1200
så langt det rekker, til alle som kommer innom
for en hyggelig prat eller handel. Tilbudet er gratis.
2. Bakedag på sentralen. Ilse og Kristin serverer de lekreste
nybakte boller og kaker til kaffen etter kl. 1400.
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«LOPPESTUENE»
«Loppestuene» er rammen om møteplassen vår. Her finner du det meste.
Her er saker til hjemmet, praktiske gryter, kniver & gafler, her er pynt og
fjas. Og mere til – bare se her:

Smykker, toalettmapper osv.

Handlenett, forklær
osv.
Flittige damer på sentralen
har sydd mange nett og
forklær i ulike farger. Priser
fra 50 til 100 kroner.

3. Bok i lunsjen torsdager i partallsuker kl. 1230
Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om
forfattere og deres verk.
Program
23/01 – Alle snakker om en favorittbok eller to
06/02 – Tema: Islandske forfattere
20/02 – Forf: Haruki Murakami
05/03 – «Barnet» av Kjersti Annesdatter Skomsvold
19/03 – »Kristin Lavransdatter» og «Kransen» av S. Undset
02/04 – Andre Brinks beskrivelse av Sør-Afrika: «Philida»
16/04 – Tema: Linjer fra fortid til samtid. «Henrik Falk» av
Vigdis Hjort og Henrik Ibsens «Hedda Gabler»
07/05 – Vi avslutter vårsesongen utenfor huset og legger
planer for høsten.
4. Tur og Kultur. Annen hver torsdag i oddetallsuker arrangeres
utflukter. Påmelding senest mandagen før. Maks 20 personer
per tur. «Første-mann-til-mølla». Alle utflukter er inkl. lunsj.
Vårt formål med turene er å skape sosiale fellesskap og bli
kjent med nye mennesker.
Husk gode sko, det blir alltid litt gåing, og gjerne for mye enn
for lite klær. Alle turer har avgang fra sentralen kl. 1030.
Utflukter i Oslo-området: Du betaler selv trikk/buss/tog.
Ved bruk av privatbiler betaler du kr. 50,-.
Dagsturer med innleid buss betaler du kr.100,Program
16/01 –

10.

3.

ARRANGEMENT
Åpen helg 21. og 22. september
Lørdag 10-16 og søndag 12-17. Loppestuene er fulle av ting og
tang og venter bare på besøk. Vi servere kaffe og noe å bite i.

17/10 – Mannekengoppvisning kl. 18-21
Menighetssenteret i Glads vei 47, inngang fra P-plassen. Gratis
kaffe og kake. Stikk innom og få med deg de frivillige på «catwalken».Alle antrekk er fra vår vintage-avdeling. Antrekkene og
spesielt utvalgte saker, selges etter visning.

HVEM GJØR ALLE TJENESTENE PÅ SENTRALEN?

Her er en del av den flotte gjengen, som dere vil møte, når
dere ber om tjenester eller er med på aktiviteter som
sentralen tilbyr.
Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås har 70 frivillige medarbeidere i alder fra 35 til 93 år. Menn og kvinner ca. 50/50,
blide og glade og fulle av pågangsmot.
TUSEN TAKK TIL ALLE SAMMEN

Ønsker du å være med i frivillighetsgjengen, ta
kontakt med oss. Du er så hjertelig velkommen 😊
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VI TILBYR FØLGENDE ANDRE JENESTER
Vi har IT-ekspertise på sentralen!!
Trenger du hjelp med
1. mobiltelefonen
2. bruk av iPad/lesebrett
3. PC-bruk
4. Facebook o.l.

KORK (Kringkastingsorkesteret)
Ønsker du å gjøre noe sammen med andre på kvelden?
Sentralen sponser billetter til KORK-konserter. Kr 50 per billett
kjøpes på sentralen. «Først-til-mølla»-prinsippet.
Program for høsten ennå ikke fastlagt. SE I TALEFOTEN

Ring 22154120 og bestill time. Om det er ønskelig kan vi
kommer hjem til deg.

Følgetjenesten
1. Trenger du følge til lege/tannlege/fysioterapeut/
fotpleie osv så ta kontakt med oss.
2. Trenger du følge for å kjøpe klær? Du ringer

sentralen og vi blir enige om når du ønsker å
bli hentet hjemme.
Husk at du kan kjøpe billige brukte klær hos oss 😊
Turledsager/hjemmebesøk
Vi har noen frivillige på sentralen som gjerne går tur med folk
som ønsker selskap på turen, eller som vil ha et hjemme-besøk
for en hyggelig prat. Ring oss på 2215 4120 og avtal tid.

NY AKTIVITET PÅ SENTRALEN
POLITISK TIME – POLITIKKERPRAT
Annen hver onsdag kl. 12 - 13 fra 4/9 og fram til
11/12 vil politikkere fra vårt bydelsutvalg møte
på sentralen for en prat over kaffekoppen. Alle
politiske partier vil møte, men kun én fra ett
parti hver gang.

Sydamene på sentralen
Trenger du hjelp til å legge noe opp eller
skal byttes? Sentralen har sydamer
med årevis av erfaring. Er det huset som
skal ha en ansikts-løftning? Sydamene
hjelper med det også: Gardiner, duker
og puter sys på bestilling.
8.

Først ut er Høyres Erik Normann
Møt opp og still spørsmål om hvilke planer
politikerne har for framtiden din.

5.

JUL PÅ SENTRALEN

25/11-19/12

Gratis servering av gløgg og pepperkaker.
Loppestuene er fylt med julesaker av alle slag.
19/12 – Julebord
Bydelens beboere er hjertelig velkomne
til julehygge. Vi serverer julegrøt og spekemat,
kaffe og julekaker fra kl. 1130. Vi serverer så langt det rekker.
18 og 19/12 - Vil du ha hjelp til å pakke julegavene dine
kunstferdig inn? Ta med gavene og møt opp fra kl. 11 på
sentralen. Vi stiller med ekspertise, snor og papir.

17/12 – Julegavepakking til sykehjemmene
fra kl. 11. Er du glad i å pakke og vil glede
beboerne på sykehjemmene våre?
Møt opp og hjelp oss 😊
280 pakker er målet.
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