Asker Frivilligsentral Hasselbakken Nyhetsbrev mai 2017
Kjære alle frivillige
Her er noen eksempler: To unge gutter fra hhv
Tyrkia og Somalia ønsker seg en Språkvenn.
Endelig har sommerfølelsen kommet! Hagen på
Hasselbakken er har blitt klargjort til sommeren av Damedag – Dikemark er et tilbud til kvinnene på
Ulf, og det blir så fint! Det har vært en aktiv vår både i mottaket, og skjer hver tirsdag fra kl. 13-15. De
ønsker seg noen som kan passe barna til kvinnene
og utenfor Hasselbakken. Nye tilbud som
mens de er på Damedag. Dette skjer i et av
Aktivitetsvenn har startet opp, og planlegging av
høsten er allerede i gang. Kom gjerne med ideer og naborommene i tilknytning til Damedag.
tips til nye aktiviteter eller prosjekter! Og vi minner Interessert i data? Nytt, spennende digitaltkompetanseprosjekt starter opp til høsten for
om at Asker Frivilligsentral er 25 år i år, husk
personer som har behov for å lære seg å bruke
jubileumsfest i august. 
digitale offentlige tjenester (som Altinn, nettbank
osv.). Det er behov for instruktører som vil få kurs
og relevant opplæring.
Risenga bo- og behandlingssenter starter stadig
opp nye tilbud til beboerne, blant annet en pub,
musikkgruppe m.m. De vil gjerne samarbeide med
flere frivillige.
Sommerlunsj 12. juni
I år blir det ikke sommerfest, da dere vil bli invitert Og mye annet…..
til jubileumsfest 23.8. (mer informasjon kommer).
Men vi håper dere vil komme på sommerlunsj med Årsmøte og nytt styre
en liten sommerkonsert mandag 12. juni kl. 12.
Vårt årsmøte er vel gjennomført med ordfører og
Inger Farstad, sang (leder av Asker mannskor) og Årsrapporten finner du på våre nettsider. Styret for
Lars Erik Furu, piano, sørger for at vi kommer i
2017 består av:
sommerstemning  Av hensyn til matservering må
Erling Bergsaker – styreleder
vi ha påmelding innen 8.6. kl. 12. Velkommen!
Vera Selnes – nestleder
Gerhard Heilmann
Nærturgruppe fra Hasselbakken
Arne Fredbo
Sammen med Asker Turlag starter vi opp en
nærturgruppe etter sommeren. Denne vil gå hver Margit Hoen
onsdag fra Hasselbakken, og første gang vil bli vil Heidi Thommessen
bli 30.8. Nærturene går på stier og turveier i
Inger-Eline Sandbekk
nærområdet. Tempo og lengde tilpasses
deltakernes behov og ønsker, samt vær og
Hilsen Siw, Eva og Birgit
føre. Turene varer ca. 1,5 time inkludert pause.
Tlf. 66 76 81 22
Kanskje du har lyst til å være turleder eller
post@asker.frivilligsentral.no
turlederassistent? Gi oss beskjed!
Her finner du oversikt over alle aktiviteter, og
Andre «oppdrag» og aktiviteter
kanskje noen ideer:
Vi får stadig henvendelser om ulike oppgaver og
behov, og vi har også aktiviteter hvor det gjerne kan www.asker.frivilligsentral.no
være med flere. Følg gjerne med på nettsidene våre
eller www.frivillig.no
Facebook: Asker Frivilligsentral

