Asker Frivilligsentral Hasselbakken Nyhetsbrev mars 2017
Kjære alle frivillige
Tiden flyr, nå skriver vi mars allerede!
Julenekene er fjernet og våren er i anmarsj. Her
er det som vanlig stor aktivitet , og nytt i mars er
Krafttak mot kreft og kurs for aktivitetsvenner.
Årsrapport for 2016 og aktivitetsplan for 2017
er klare, og skal godkjennes på årsmøtet i april.
Nye på kontoret
Vi ønsker velkommen til Birgit Borgen som
skal jobbe ca. 20% på frivilligsentralens kontor.
Vi har også to sosionomstudenter i praksis.
Janne og Kristine følger aktivitetene og deltar
aktivt på det som skjer, både i regi av HomeStart og oss. De skal være hos oss frem til 20.
april.
Krafttak mot kreft
I skrivende stund er det en dag igjen til
bøssebæreraksjonen her på Hasselbakken.
Aksjonen skjer i samarbeid med
Kreftforeningen. Aksjonsleder er Ellen
Tandberg. Med seg har hun Janne og Kristine,
og sammen har de planlagt og markedsført
aksjonen, skaffet bøssebærere, sponsorer m.m.
Vi håper på stor oppslutning, både med
bøssebærere og innsamlede penger!

Frivilligtreff
Neste frivilligtreff blir mandag 3. april.
Denne gangen treffes vi på Nakuhel kl.
12.00 hvor vi får omvisning og kaffe
og vafler i Drivhuset. Her må vi ha
påmelding, så gi oss beskjed innen 30.
april om du vil være med!
Aktivitetsvenn – dobbel glede!
Vi minner kurset for nye
aktivitetsvenner. Her vil du få mulighet
til å lære om demens, kommunikasjon
og samhandling, og rollen som frivillig
aktivitetsvenn. Kurset er gratis og
uforpliktende. Nye kursdatoer er 27.
mars og 3. april, begge dager fra kl. 1215 på Erteløkka 3.

Asker Frivilligsentral – 25 år!
En jubileumskomité er godt i gang med
planleggingen. Noter 23. august, da blir det
jubileumsfest! Ellers er vi på utkikk etter
personer som kan være med og skrive
sentralens historie. Meld fra til oss dersom du
er interessert, eller har noen gode historier fra
sentralen.
Hilsen Siw, Eva og Birgit
Tlf. 66 76 81 22
post@asker.frivilligsentral.no
Her finner du oversikt over alle aktiviteter, og
kanskje noen ideer?:
www.asker.frivilligsentral.no

