Asker Frivilligsentral Hasselbakken Sommerbrev 2017
Kjære alle frivillige
Da er det straks sommerferie for oss her på
Hasselbakken. Det har vært en aktiv vår, og
planleggingen for høstens aktiviteter er godt i
gang. Her kommer litt informasjon om
oppstartdatoer for både nye og «gamle»
aktiviteter og tilbud. Meld fra til oss dersom du
har lyst til å være med ! Ellers ønsker vi dere alle
en riktig god sommer, og håper dere alle får
«ladet batteriene» hvor hen dere er i verden 
HØSTENS TEMASAMLINGER (husk
påmelding!)
Onsdag 30.8. kl. 17-19
Norskopplæring og kommunikasjon v/
Berit Hansen, lærer ved Folkeuniversitetet i
Asker
Torsdag 31.8. kl. 12.
Tema- og erfaringslunsj med Tone Bøckmann.
Tone vil snakke om innvandrerkvinnenes
situasjon i Asker, behov og tilbud
Torsdag 26.10 kl. 17
«Den gode samtalen» v/ Gerhard Heilmann
KURS
Kurs for nye aktivitetsvenner
Mandag 4.9 og mandag 11.9, begge dager fra kl.
17-20 på Erteløkka. Enkel middag
Kurs for Nettguider til Digital Torsdagstreff
Onsdag 30. august kl. 12-16 på
Kunnskapssenteret. Kursleder er Paul Bø fra
Inclusion AS

Nye tilbud
Digital Torsdagstreff
Vil du være Nettguide?
Digital Torsdagstreff vil skje hver
torsdag i Asker Kulturhus fra kl. 12-14
hvor Nettguider er til stede for å gi
veiledning og støtte til personer som
trenger hjelp og veiledning i bruk av
digitale tjenester. Oppstart 14.9., kurs
for nye Nettguider 30.8.
Nærturgrupper fra Hasselbakken
Asker Turlag og Asker Frivilligsentral
starter opp ny nærturgruppe på
onsdager fra kl. 11. fra Hasselbakken,
Asker sentrum. Oppstart 30.august.
Nærturgruppen går på stier og turveier
i nærområdet. Tempo og lengde
tilpasses deltakernes behov og ønsker,
samt vær og føre. Turene varer ca. 1,5
time. Og kan du tenke deg å være
turleder eller turlederassistent? Ta
kontakt med oss!
Minner også om vår jubileumsfest
23. august (se egen invitasjon)
NB Kontoret holder stengt til og med
11. august.
GOD SOMMER!
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 og frivillig.no

