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Kjære leser! 

Sandetun aktivitetssenter er et uformelt treffsted med fokus på sosialt samvær, 

kultur og aktivitet. Ta deg en kopp kaffe i hyggelige omgivelser, møt gamle og 

nye venner. 

Bli med på ulike hobbygrupper, eller start en egen. Nyt et nydelig og næringsrikt 

måltid hver dag, eller et lite glass vin på Helge pub i ny og ne. Foredrag og 

konserter av høy kunstnerisk kvalitet kan oppleves nesten hver uke.  

Aktivitetssenteret er et åpent og inkluderende fellesskap der alle kan delta ut fra 

egne ønsker og behov. Gjennom samvær og deltakelse i aktiviteter ved 

aktivitetssenteret fremmes vennskap, tilhørighet og sosialt nettverk. 

 

 

Birgit Nyen (Leder) 

918 028 21 

birgit.nyen@ 

holmestrand.kommune.no 

Tommy Rønningen 

(Aktivitetskoordinator) 

907 06 939 

tommy.ronningen@ 

holmestrand.kommune.no 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerråd: 

Brukerrådet er en ressursgruppe for aktivitetssenterets ledelse, og har 

jevnlige møter med de ansatte. De planlegger og samarbeider blant 

annet rundt større arrangement. Har du tips eller forslag til aktiviteter, 

kan du ta kontakt med noen i brukerrådet.  

Medlemmer: Gerd Jenssen, Knut Enger, Karin Sandviken, Bjørg Unni 

Swang, Jorunn Storli, Paul Harald Aanestad, Gerd Kristoffersen 

 

 

Du er en ressurs, sammen kan vi skape mye! 

Er det en aktivitet eller et kurs du savner her på aktivitetssenteret? Ta 

gjerne kontakt med kontoret eller brukerrådet. Sammen kan vi gjøre 

Sandetun aktivitetssenter til et spennende, engasjerende og hipt sted å 

være. Bare fantasien setter grenser.  

Sammen skaper vi Morgendagens aktivitetssenter! 

 

Vi er på Facebook 

Lik oss på Facebook. Da vil du 

få løpende informasjon om hva 

som foregår på senteret. Del 

gjerne informasjonen med dine 

venner. Da vil kanskje enda 

flere mennesker finner veien til 

oss. 

   

Lyst til å bli frivillig? 

Har du lyst og anledning til å bli 

frivillig, ta kontakt med oss. 

Sammen kan vi utrette så mye! 

Kanskje du vil være bartender, 

sitte i resepsjonen, hjelpe til på 

arbeidsstua eller bare hjelpe 

oss til å holde orden i våre 

sysaker?  

Kom innom så kan vi ta en 

hyggelig prat.  



 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Kafé 
10:00-14:30 

Kafé 
10:00-14:30 

Kafé 
10:00-14:30 

Kafé 
10:00-14:30 

Hobbyklubb 
10:00-13:00 

Treffpunktet 
10:00-13:00 

Gutteklubb 
10:30-12:00 

Treffpunktet 
10:00-13:00 

Kunstgruppe 
12:00-16:00 

Bridge 
10:00-13:00 

LHL- rusletur 
10:30 

Trimgruppe 
11:00-11:30 og 
11:30-12:00 

Verksted 
10:00-14:00 

Verksted 
10:00-14:00 

 Kort og 
brettspill 
12:00-14:00 

    

HLF 
Likeperson 
11:00-13:00 

HLF 
Medlemsmøte 
18:00-20:00 

Pensjonist 
foreningen 
Medlemsmøte 
17:30- 20:00 

LHL 
Lagsmøte 
18:00-20:30 

Gledessprederen

16:30 
  Røde kors 

Medlemsmøte 
19:00-20:30 

Fredag  
12:00-13:00 
Konserter, underholdning, foredrag og quiz. Se mer i brosjyren.  
NB! Det er noen kvelds- og lørdagsarrangement.  
 
11:00-12:00 Hesteskokast (Med værforbehold) 

 

Helgepub  

Alle rettigheter, 

 i tillegg har vi 

kaffemaskin 

Åpen ved 

arrangement! 



 

Grupper og klubber  

Hobbyklubb: mandag 10:00-13:00 
Hobbygruppa møtes for sosialt samvær mens de strikker og hekler 
mm. under hyggelig prat. Alle er hjertelig velkommen.  

Kunst: mandag 13:00-15:30 
Hver mandag møtes en gjeng kreative mennesker som tegner, maler 
og hygger seg sammen. Med seg har de palett og pensel, senteret 
stiller med staffelier.  

Treffpunktet: tirsdag og torsdag 10:00-13:00 
Sosialt samvær, gode samtaler og glede i hverdagen er fokuset i 
denne gruppen. Noen har et strikketøy i hendene, men dette er ikke en 
nødvendighet.  

Bridge: tirsdag 10:00-13:00 
Hver tirsdag møtes en gjeng for å spille bridge. De benytter også 
anledningen til kaffe, en kakebit eller lunsj i kafeen. 

Kort og brettspill: torsdag 12:00-14:00 
Hver torsdag møtes en gjeng for å spille ulike kort og brettspill.  

Verksted: mandag/tirsdag 10:00-14:00(eller etter avtale) 
Her møtes noen karer for hyggelig samvær mens de lager flotte kniver, 
av nydelige emner. På verkstedet finnes det en enkel maskinpark og 
litt ulikt verktøy, så ønsker du å lage noe annet enn kniver, er du 
hjertelig velkommen til det. 

Gutteklubben: onsdag 10:30-12:00 
Hver onsdag møtes en gjeng med voksne karer til samvær. De 
snakker ofte rundt et tema, og noen ganger reiser de på tur. Sang 
hører også med i tillegg til en god kaffepause.  

Trimgruppe: Torsdager 11:00-11:30 og 11:30-12:00 
Trening med instruktør på skjerm. 30 minutter med sammensatte 
øvelser som trener styrke og balanse. Muligheter for å møtes til en 
prat i kafeen både før og etter treningen. 

Drop-in: Mandag og torsdag 10:00-11:00 
Et treningstilbud for 67+ i fysioterapisalen på Sande bo og 
behandlingssenter. En individuell trening uten fysioterapeut til stede, 
men tilbud om veiledningstime før oppstart.  
Mer informasjon kontakt Sindre Eia Holtung 907 10 840  



 

Lag og foreninger 

 

Gledessprederen (Sangkor) 

Leder: Hugo Johanssen 
Mobil: 920 44 064 

 

 

Sande hjerte og lungeforening(LHL) 

Leder: Hugo Johanssen 
Mobil: 920 44 064 
Lagsmøte: Første torsdag i mnd. Ta kontakt 
LHL rusletur: Onsdager kl. 10:30 
 

 

Sande pensjonistforening 

Leder: Liv Solrunn Arnesen 
Mobil: 916 29 588 
Medlemsmøte: Tredje onsdag i mnd. Ta kontakt 
 

 

 

Sande Røde kors 

Leder: Anna Marie Kind 
Mobil: 990 18 911  
Nestleder: Ellen Dahlin Madsen 
Mobil: 470 68 527 
Medlemsmøte: Ta kontakt 
 
 

 

HLF Holmestrand 

Leder: Torun Winnem Botten 
Mobil: 982 07 138  
Medlemsmøter: Ta kontakt 
Likeperson: Carsten Connolly 
Mobil: 906 64 326  
Likeperson tilstede siste mandag i mnd. mandag kl. 11:00-13:00 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frisør – Kari Lene og Hilde´s salong  
 

Åpen fra mandag til fredag                                                 

Telefon: 412 55 953 

 

Sandetun fotterapi                                                          

Åpen fra mandag til fredag                           

Telefon: 33 77 67 90 

 

Sande Frivilligsentral 

Leder: Camilla Castellan                                        

Telefon: 941 60 750 



 

 

 

 

 

Kontor: 

Mandag – fredag kl. 09:00 – 14:30  
Telefon: 33 78 70 20 

Resepsjon: 
Mandag – fredag kl. 09:30 – 14:00 
Telefon: 33 78 70 22 
 

Aktivitetssenterets minibuss: 
Kjører tirsdag og torsdag. 
Til senteret kl. 09:00 hjem kl. 14:00 

Ring 33 78 70 20/907 06 939 for mer informasjon. 

Arrangement: 
Fredager kl. 12:00 (NB: noen 
arrangement foregår på kveldstid og 
lørdag)  
 

Åpen kafé 

Mandag – fredag kl. 10:00 – 14:30                                                                  

(middag kl. 13:30 – 14:30)  

Kafeen er et hyggelig treffsted. Her kan du få 

kjøpt hjemmelaget middag, smørbrød og søte 

saker. Eller bare nyte en kaffekopp i koselige 

omgivelser. 

 

 

Sandetun aktivitetssenter 

Revåveien 34 

3070 Sande 

Telefon: 33 78 70 20/22 

 

 


