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 REDAKSJONSHILSEN 

Hva som venter bak neste sving, vet bare den som går videre. 

Ordtaket sier “Du skal ikke tro, du skal vite.” 
I noen tilfeller er dette en passende reaksjon, 
men det er også de situasjoner som hadde 
hatt godt av å ikke bli styrt av antagelser fra 
partene. Her kommer en historie om antagelser 
som kanskje forandrer din innstilling?

Det var en gang en gammel mann som bodde 
i en landsby. Han var svært fattig, men til og 
med konger misunte ham hans vakre, hvite 
hest. Mange hadde tilbudt seg å kjøpe hesten, 
men mannen hadde alltid avslått. En morgen 
oppdaget mannen at hesten ikke lenger sto i 
stallen. Hele landsbyen kom og beklaget seg 
hos mannen. “Så dum du har vært! Du burde 
solgt hesten, så ville du hatt litt penger å leve 
av nå mot slutten av livet. Nå når hesten er 
stjålet, har du verken penger eller hest.  For en 
ulykke!” Den gamle mannen svarte; “Det vet 
vi ingenting om. Det eneste vi vet, er at hesten 
ikke lenger står i stallen. Det er det eneste vi 
vet sikkert, alt annet er antagelser. Om det er 
en ulykke eller en velsignelse, vet vi ikke ennå. 
Hvem vet hva som vil skje i fremtiden?”

Folk i landsbyen lo av mannen. Han hadde 
alltid blitt sett på som litt annerledes, litt sprø 
- og nå hadde de fått det bevist. Men fjorten 
dager senere vendte plutselig hesten tilbake. 
Den var ikke blitt stjålet, den hadde rømt ut i 
villmarken. Nå kom den hjem igjen, sammen 
med tolv andre hvite hester, alle like vakre. 
Folk i landsbyen samlet seg forundret. “Gamle 
mann, du hadde rett. Det var sannelig ikke en 
ulykke at hesten forsvant. Sånn en velsignelse 
det viste seg å være!”

Den gamle mannen svarte; “Det vet vi 
ingenting om. Det eneste vi vet, er at hesten 
har kommet tilbake. Om det er en ulykke eller 
en velsignelse, vet vi ikke ennå. Hvis du leser 
ett eneste ord i en setning - hvordan kan du da 
vurdere hele boken?”

Denne gangen lo ikke menneskene i landsbyen 
av mannen, men de visste med seg selv at han 

tok feil. Nå hadde han jo tretten vakre hester å 
glede seg over.

Sønnen til den gamle mannen begynte å trene 
villhestene, men etter bare 1 uke falt han av en 
av hestene og brakk benet.

Folk i landsbyen samlet seg igjen. “Tenk - du 
hadde rett! Det var virkelig en ulykke at disse 
hestene skulle komme i din vei. Nå har den 
eneste sønnen din brukket benet, han som 
tjener penger til dere begge. Nå er du fattigere 
enn noen gang.”

Den gamle mannen svarte; “Det vet vi 
ingenting om. Det eneste vi vet, er at sønnen 
min har brukket benet. Om det er en ulykke 
eller en velsignelse, vet vi ikke ennå. Ett eneste 
penselstrøk er ikke nok til å vurdere hele 
bildet.”

En måned senere ble det krig i landet, og alle 
unge menn i landsbyen måtte gå inn i hæren. 
Men sønnen til den gamle mannen slapp unna, 
fordi benet hans var skadet.

Folk i landsbyen samlet seg hos den gamle 
mannen. “Du hadde rett - det at sønnen din 
brakk benet, viste seg å være alt annet enn en 
ulykke. Han er riktignok fortsatt skadet, men 
du har ham i alle fall hjemme hos deg. For en 
velsignelse! Vi får kanskje aldri mer se sønnene 
våre.” Og den gamle mannen svarte; “Det vet 
vi ingenting om. Alt vi vet, er at sønnene deres 
måtte gå ut i krigen, og at sønnen min er her. 
Om det er en ulykke eller en velsignelse, vet vi 
ikke ennå. Det eneste vi vet, er at livets vei er 
uendelig. En vei tar slutt, en annen vei har så 
vidt begynt. En dør blir lukket, en annen åpnet. 
Du når toppen, men bak der fins en høyere 
topp. Livet er en reise. Hva som venter deg bak 
neste sving, vet bare den som går videre! 

Ønsker deg en god tur rundt den neste svingen 
i ditt eget liv.

Mvh
Turid Nordbø Tranøy
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 ORD PÅ VEIEN 

Mange språk – også uten ord 

Det står i Johannes 8, 12: «Jeg er verdens 
lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys». 

Vi lever i en verden som kan være tung og 
mørk. Jeg kan selv kjenne at jeg blir motløs 
og at frykten for det onde kryper seg inn på 
meg. Det er en krig i Europa. Jeg kan bli 
redd å tenke «hva hvis krigen rammer oss?». 
Vi har vært gjennom en pandemi som har 
preget oss på mange måter og som enda er 
med på å prege verden i dag. Frykten om 
at pandemien kan komme tilbake for fullt 
ligger der. «Hva hvis flere blir smittet, flere 
blir syke og flere blir rammet?». Mange 
titalls mennesker mistet livet i Iran fordi de 
demonstrerte mot hijabtvang og en kvinne 
ble drept, trolig fordi hun brukte hijaben sin 
feil. Mennesker er på flukt, sulter, er redde, 
syke, de lider og mange dør. Verden vår er 
omringet av mørke og ondskap. 

Hva gjør vi når frykten for det onde 
kommer? Hva gjør vi når mørket nærmer 
seg oss? Jeg klamrer meg til Jesus, som 
er verdens lys! Han som sier vi ikke 
skal vandre i mørket hvis vi følger han. 
Han som gir lys inn i livene våre. Han er 
livgiveren vår, han gir oss det vi trenger, 
han gir oss trøst når vi kjenner det mørke 
i verden er overveldende. Han er den 
som kan gi oss fred og hvile fra frykten. 
Han er den som gir oss håp om en bedre 
hverdag, et bedre liv og en bedre verden. 
Lyset hans skinner for oss og det skinner 
i oss. I Matteus 5, 13-14 står det at vi er 
jordens salt og verdens lys. Vi er altså kalt 
til jorden for å være en kontrast til mørket. 
Det lyset Jesus tenner i oss når vi følger 
han, vil han vi skal lyse ut til verden.

Bønn: Kjære Gud, du ser all ondskapen i 
verden. Du ser frykten som kan bygge seg 
opp hos oss. Hjelp oss å søke deg når vi 
kjenner på frykt. Du ser mennesker som 
lider. Hjelp de i nød. Hjelp oss å se vår 
neste. Hjelp oss til å være salt og lys i 
verden.  Amen.  

v/ Maria Fredrikke Tjersland, diakon i 
Sandnes menighet
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 NYTT FRA SANDNES ELDRERÅD 

Den 3. oktober feiret eldrerådet den 
internasjonale eldredagen. Møtet ble holdt i 
rådhuset og mange fant veien til møtet selv 
om det regnet fælt.

Vi hadde invitert en representant fra alle 
de politiske partiene i Sandnes. De skulle 
orientere litt om hvilke planer og ønsker de 
hadde for de eldre i de kommende årene.

Seniorrådgiver Kristin Barvik fra kommunen 
snakket om et aldersvennlig Sandnes, hva 
kommunen ville gjøre framover for at de eldre 
skulle få en god og positiv hverdag.

Jan Salve Torgersen som arrangerer kurs, og 
hjelper eldre til å kunne mestre den digitale 
utfordringen vi er stilt overfor, ble tildelt prisen 
«Årets senior» som besto av en Leirgauk og 
en blomsterbukett. Han takket og inviterte 
alle som ønsker hjelp med sin PC å komme 
til den nettopp åpnede frivilligsentralen i 
Sandnes. Det gamle huset nord i Langgaten 
er blitt pietetsfullt restaurert både utvendig 
og inni, så nå er det hjelp å få - ikke bare til 
bruk av PC men også til de som ønsker hjelp 

til å skrive en fremtidsfullmakt. Å skrive en 
slik fullmakt tror jeg er en god ide, det hjelper 
våre etterkommere å ta seg av våre eiendelen 
hvis vi skulle bli dement eller på annen måte 
bli ute av stand til å ha den fulle kontroll over 
hverdagen.

Ellers er eldrerådet i full gang med å forberede 
Storbykonferansen til neste år. Vi skal finne 
dyktige foredragsholdere og interessante 
turer. Vi vil jo prøve å vise litt av denne kjekke 
og koselige byen vi bor i. Vi regner med at vi 
blir ca. 50 personer. 

Nå har vi fått første forslag til budsjett for de 
kommende årene, det ser ut som der blir en del 
kutt også for de eldre, men budsjettet skal til 
politisk behandling før det blir endelig vedtatt. 
Så får vi håpe at vi eldre blir mest mulig spart 
for de største kuttene.

Vi er midt i vintermånedene, så vi får håpe at 
vi klarer å holde varmen gjennom vinteren, 
strømmen er jo så dyr at det ligner ikke noe.

For Sandnes eldreråd
Karen M Mjelde

ER DU GLAD I Å DANSE? 
BLI MED PÅ VOKSENTREFF
AUSTRÅTT BYDELSHUS
Lørdager: 14. januar, 
11. februar og 11. mars

God musikk og god mat 
Inngangspris kr. 300,-

Påmelding – 14 dager før 
dansekvelden på
Tlf. 915 30 459
Arr.: Fredagstreffen
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SANDNES RØDE KORS ØNSKER FLERE FRIVILLIGE

Sandnes Røde Kors er en av Rogalands 17 og Norges 398 lokalforeninger. 
Vi har ca. 1700 medlemmer og tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet. Vårt 
mål er å avdekke, hindre og lindre nød.
Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å 
kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. Vi jobber for 
å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.

Har du litt tid for andre og kunne tenke deg å bli frivillig hos oss 

«Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske»
Jens Meinich, grunnlegger av Røde Kors besøkstjeneste. 

Vi har en rekke aktiviteter hvor DU kan bidra  

• Barnas Røde Kors
• Besøksvenn
• Besøkshund 
• Flyktningguide
• Gatemegling 

Hjelpekorps

• Klubben
• Leksehjelp
• Nettverk for ungdom
• Nettverk etter soning

• Norsktrening
• Telefonvenn
• Vitnestøtte
• Våketjeneste 

Ønsker du en Telefonvenn eller Besøksvenn: Ring oss på 51210590
Meld deg som frivillig: https://www.mittrodekors.no/
eller kontakt oss på e-post: post@sandnesrodekors.no
Se våre sider på nettet: www.rodekors.no/sandnes
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RUNDESKOGEN
Bo - og aktivitetssenter

Dette gleder vi oss til:

09.01 kl. 10.30 Nyttårsball 
28.01 kl. 16.00 Lørdagskafe
17.02 kl. 10.30 Hattefest
25.02 kl. 16.00 Lørdagskafé
08.03 kl. 11.00 Besøk av 
       Seniorshop
25.03 kl. 16.00 Lørdagskafé
27.04 kl. 17.00 Basar

Følg oss gjerne på Facebook for mer informasjon om arr.

Vil du være frivillig hos oss?

Vi trenger flere frivillige, har du lyst å bli kjent med oss?
Våre frivillige har forskjellige aktiviteter som de kan velge å bli 
med på; lørdagskafé, besøksvenn, turvenn, hjelpe til på basar og 

julemesse. Ring aktivitør Elin Aarre Tønnessen på 909 22 463 for 
en hyggelig prat og mer informasjon 
Vi gleder oss til å bli kjent med deg

Vi har frisør og fotterapeut på huset
Ta kontakt med dagavdelingen for mer info. 

Telefon 475 09 619
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Senior Norge er en landsomfattende, frivillig, upolitisk organisasjon som arbeider 
for at seniorene skal få en trygg og verdig alderdom. Målsettingen er også å 
synliggjøre seniorene som en resurs samt å tilpasse digitaliseringen overfor de eldre.

Senior Norge er der for deg! Juridisk rådgivning gis av våre advokater som f.eks. 
fremtids-fullmakt, testamente, boligsalg etc. SOS telefonen 22 12 18 90 kan hjelpe 
deg hvis du og dine nærmeste ikke får den omsorgen hun eller han har behov for. 
Senior Norge jobber også for at de som trenger det skal få sykehjemsplasser eller 
nye boformer tilpasset de eldres behov og unngå ensomhet. Hovedkontoret i Oslo 
har nærkontakt med myndighetene og gir ukentlig nyheter om det som skjer på sin 
Facebook-side eller direkte til medlemmene som har mail, SMS eller ved brev.

Senior Norge Rogaland har sin egen hjemmeside der alle blir orientert om hva 
som skjer lokalt digitalt eller pr. brev. Avd. Sandnes er representert i Eldrerådet og 
videre har vi et nært samarbeide med Mossiges Minde hvor vi har våre styremøter, 
åpne møter og som vi støtter økonomisk. Vi bidrar også til å markedsføre senterets 
aktiviteter f.eks. middagsservering, reiser m.m. Overfor kommunen er vårt mål å 
være “vaktbikkjer” å prøve å påvirke politikerne og adm. dersom eldreomsorgen 
ikke er tilfredsstillende. For å nå fram har vi åpne møter bruker massemedia, stands, 
underskriftkampanjer eller demonstrasjoner m.m.

Eldreomsorgen i byen vår har vært god de siste årene, men nå når eldrebølgen 
kommer ser det ut som vi de nærmeste årene får problemer bl.a. med bygging av 
nye sykehjemsplasser. Dette skyldes bl.a at regjeringen skal fjerne den økonomiske 
støtten til bygging av nye sykehjem samt trolig kommunal underprioritering av 
eldreomsorgen til fordel for mer populære ting..

ENGASJER DEG NÅ!! BLI MEDLEM. Ikke glem at både du og jeg raskt kan 
få behov for hjelp og støtte. Vi må være mange og offensive og sterke for å nå 
frem. Tips oss dersom det er noe galt med eldreomsorgen i Sandnes. 

Enkeltmedlemskap kr. 390,- pr. år. Familie kr. 490,- pr. år.

Kontakt:  
Olaf Høie    tlf. 416 34 611 olafhoie@lyse.net
Anne Marie Rønneberg tlf. 936 35 458 anne.m.ronneberg@gmail.com
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AVLASTNINGSPROSJEKT

Sandnes kommune prøver ut to nye 
avlastningstjenester for pårørende med store 
omsorgsoppgaver. Den ene er timebasert avlastning i 
eget hjem, hvor hjemmetjenesten kan avlaste 
pårørende i inntil 2 timer per uke. Tjenesten gis der 
omsorgsmottaker ikke kan være alene. For 
å bli vurdert for tjenesten må du ta kontakt med 
Samordningstjenesten på telefon: 948 18 535.

Fleksibel avlastning i Lysthuset på Austrått bo- og 
aktivitetssenter er den andre nye 
avlastningstjenesten. Tjenesten er for personer med

demenssykdom 
eller annen 
kognitiv svikt. 
Lysthuset er åpent 
1 gang per uke i 3 
timer, pårørende 
bestiller tid og det 
er ikke krav om 
vedtak. Ta kontakt 
med Ivar Nes på 
telefon: 993 87 
444, om du lurer 
på om denne 
tjenesten kan 
være aktuell for 
dere.  

Leirgauken_032022.indd   15Leirgauken_032022.indd   15 03/08/2022   12:4603/08/2022   12:46
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SERVICETILBUD Åpent

Kafeteria

Kaker, smørbrød og småretter.

Man - fre.
09.30 - 14.00

God hjemmelaget mat

2-retters middag som spises på 
senteret:
Pris kr 105,- inkl. kaffe

Tir - ons - fre.  
12.30 – 14.30 

MIDDAG på døren

Bestill senest dagen 
før.

Tir - ons - fre. bringer frivillige 
sjåfører varm mat hjem for kr 
115,-. 
Pakket kan hentes for kr 110,-

Vi tilbyr diett / moset mat.

Middagen blir 
utkjørt mellom 
12.00 - 13.30  

FRISØR MONAMI

Mona Skjervik

For timebestilling, kontakt frisør.

Telefon 401 03 505

Mandag, tirsdag 
og fredag 10 -16, 
onsdag og torsdag 
10 - 18

DINE FØTTER

Fotterapeut
Kirsti Marie 
Fiskebekk

Tlf. 959 22 828 Åpningstid onsdag 
kl. 7.30-18.00

T o r s d a g 
oddetallsuke, 
kl. 07-15.00

Tlf.: 929 74 925
Åpningstider mandag - fredag kl. 09 – 14.30 
Nettside: www.mossigesminde.no
E-post: post@mossigesminde.no
Postadresse: Solaveien 58, 4316 Sandnes
Følg oss gjerne også på Facebook og Instagram

 

Tlf.: 929 74 925 
Åpningstider mandag - fredag kl. 09 – 14.30  
Nettside: www.mossigesminde.no 
E-post: post@mossigesminde.no 
Postadresse: Solaveien 58, 4316 Sandnes  
Følg oss gjerne også på Facebook og Instagram 
 

*SERVICETILBUD*                                 ÅPENT 
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Kaker, smørbrød og småretter. 

 

 
 

Man - fre. 
09.30 - 14.00 
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Tir - ons - fre.   
12.30 – 14.30  
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før. 

 
Tir - ons - fre. bringer frivillige 
sjåfører varmmat hjem for kr 
115,-. 
Pakket kan hentes for kr 110,- 
Vi tilbyr diett / moset mat. 

  
Middagen blir utkjørt 
mellom  
12.00 - 13.30   

FRISØR MONAMI 
Mona Skjervik 
 

For timebestilling, kontakt frisør. 
Telefon 401 03 505 

mandag, tirsdag og 
fredag 10-16, onsdag 
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DINE FØTTER 
Fotterapeut 
Kirsti Marie Fiskebekk 

Tlf. 959 22 828 Åpningstid  
onsdag kl. 7.30-1800 
Torsdag oddetallsuke, 
kl. 07-15.00 

 

Inger H. Hesby 
Sheila G. Lorentzen 
 
Telefon 467 69 655 
e-post: post@allefotter.no  
 
Du kan også bestille online på: 
allefotterfotklinikk.bestille.no 
 

Åpningstider:  

Mandag 09.00-16.00 
Tirsdag (annen hver) 
kl. 09.00-20.00  
Onsdag stengt 
Torsdag (partallsuker) 
kl. 09.00-16.00 
Fredag 09.00-16.00 
   
     

 

 

http://www.mossigesminde.no
mailto:post%40mossigesminde.no?subject=
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TURGRUPPE

«Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær!»

Bli med på tur tirsdager i oddetallsuker. Trivsel og 
sosialt samvær kombinert med fysisk aktivitet og 
naturopplevelser. Påmelding til Mossiges Minde. 
Turleder Mette Surdal. 

HUSETS BIBLIOTEK

Ta turen innom på vårt selvbetjente bibliotek. Her 
finnes mye oppdatert og godt lesestoff for alle.

Blir jevnlig oppdatert av Berly Hopsdal.

MOSSIGES KREMMERBOD

Flott håndarbeid - høy kvalitet – gode priser

Produkter laget av håndarbeidsgruppen. 

Inntekten går til senterdriften.

Julekranser, gravpynt etc. kan også bestilles

Bestill måltidet fra vårt kjøkken

Pastasalat med kylling eller reker   
Kr. 85,- inkl. brød kr 95,- pr. pers.

Foccaciabrød m. kylling/bacon eller m. brie/spekeskinke
Kr. 95,- inkl. salat kr 110,- pr. pers.

     NYHET! “Gurines heklerier”

Her bruker vi både tradisjonelle heklemetoder, samt nye teknikker 
som mosaikkhekling. Ta med heklenål og garn for et hyggelig 
treff.  

 

Tlf.: 929 74 925 
Åpningstider mandag - fredag kl. 09 – 14.30  
Nettside: www.mossigesminde.no 
E-post: post@mossigesminde.no 
Postadresse: Solaveien 58, 4316 Sandnes  
Følg oss gjerne også på Facebook og Instagram 
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12.00 - 13.30   

FRISØR MONAMI 
Mona Skjervik 
 

For timebestilling, kontakt frisør. 
Telefon 401 03 505 

mandag, tirsdag og 
fredag 10-16, onsdag 
og torsdag 10 – 18.00 

DINE FØTTER 
Fotterapeut 
Kirsti Marie Fiskebekk 

Tlf. 959 22 828 Åpningstid  
onsdag kl. 7.30-1800 
Torsdag oddetallsuke, 
kl. 07-15.00 

 

Inger H. Hesby 
Sheila G. Lorentzen 
 
Telefon 467 69 655 
e-post: post@allefotter.no  
 
Du kan også bestille online på: 
allefotterfotklinikk.bestille.no 
 

Åpningstider:  

Mandag 09.00-16.00 
Tirsdag (annen hver) 
kl. 09.00-20.00  
Onsdag stengt 
Torsdag (partallsuker) 
kl. 09.00-16.00 
Fredag 09.00-16.00 
   
     

 

 

 

 TURGRUPPE 
  

«Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær!» 
Bli med på tur tirsdager i oddetallsuker. Trivsel og sosialt samvær kombinert 

med fysisk aktivitet og naturopplevelser. Påmelding til Mossiges Minde. Turleder 
Mette Surdal.  

 
HUSETS BIBLIOTEK 
 
Ta turen innom på vårt selvbetjente bibliotek. Her finnes mye 
oppdatert og godt lesestoff for alle. 
Blir jevnlig oppdatert av Berly Hopsdal. 
 
 

MOSSIGES KREMMERBOD    
   
Flott håndarbeid - høy kvalitet – gode priser  
Produkter laget av håndarbeidsgruppen.  
Inntekten går til senterdriften. 

 
Julekranser, gravpynt etc. kan også bestilles 
 

 
Bestill måltidet fra vårt kjøkken 
 
Pastasalat med kylling eller reker    
Kr. 85,- inkl. brød kr 95,- pr. pers. 
 
Foccaciabrød m. kylling/bacon eller 
m. brie/spekeskinke        
Kr. 95,- inkl. salat kr 110,- pr. pers. 
 

 

  
NYHET         «Gurines heklerier»         NYHET 
 

Her bruker vi både tradisjonelle heklemetoder, samt nye teknikker som mosaikkhekling. 
Ta med heklenål og garn for et hyggelig treff.  Gruppen passer for både nybegynnere og erfarne heklere. 
Åpen kafé. Gratis inngang. Leder Kjersti Geijer. Oppstart 20. januar kl. 10-11.30. 
.   

 

 

 



ARRANGEMENT VÅREN 2023
Torsdag 19.1. 
Nyttårsmiddag for våre beboere kl. 13.00.  Samarbeid med Sandnes Helselag.
Torsdag 26.1.
Filmkveld kl. 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook.
Torsdag 9.2.
Hyggekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 175,- Siste frist mandag 6.2.
Torsdag 23.2.
Fest for våre frivillige, kl. 17.00.
Lørdag 11.3.
Ølsmaking 14 – 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og 
facebook.
Torsdag 16.3.
Seniorshop kl. 17.00. Mannekengoppvisning. Inngang kr 50,-
Torsdag 30.3.
Påskebrunch kl. 12.00. Forhåndssalg av billett kr 200,- siste frist 27.3.
Lørdag 15.4.
Afternoon tea kl. 14 – 17.00. Billettsalg kr 400,- Begrenset antall, siste frist 
4.4.
Torsdag 27.4.
Dansekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 250,- siste frist 20.4. 
Torsdag 4.5.
«Jordbruk på Jæren i eldre tid» kl. 11.00.
Basert på filmer laget av Klepp Historielag.
Samarbeid med Njål Vigesdal. Varighet 1,5 time. 
Fri inngang. Åpen kafeteria.
Torsdag 22.6.

Mossige Minde reiseklubb 

Mossiges Minde Reiseklubb arrangerer turer i både 
inn- og utland. Foreningen arrangerer også sosiale 
sammenkomster. Medlem har fortrinnsrett ved 
påmelding. Ta kontakt med senteret for medlemskap, 
det koster kr 300,- pr år.

Solaveien 58, 4316 Sandnes
Leder: Anne-Gunn Foss, mobil: 975 05 

857

Sandnes Helselag er tilsluttet 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Seniormøter for medlemmer, holdes på Mossiges Minde, 
Solaveien 58, kl. 18 – 20, 30. januar og 27.februar. 

 

 

ARRANGEMENT VÅREN 2023 

Torsdag 19.1.  Nyttårsmiddag for våre beboere kl. 13.00.  Samarbeid med Sandnes Helselag. 
 
Torsdag 26.1.  Filmkveld kl. 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook. 
 
Torsdag 9.2.  Hyggekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 175,-. Siste frist mandag 6.2. 
 
Torsdag 23.2.  Fest for våre frivillige, kl. 17.00. 
 
Lørdag 11.3.  Ølsmaking 14 – 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook. 
 
Torsdag 16.3.  Seniorshop kl. 17.00. Mannekengoppvisning. Inngang kr 50,-. 
 
Torsdag 30.3.  Påskebrunch kl. 12.00. Forhåndssalg av billett kr 200,-, siste frist 27.3. 
 
Lørdag 15.4.  Afternoon tea kl. 14 – 17.00. Billettsalg kr 400,-. Begrenset antall, siste frist 4.4. 
 
Torsdag 27.4.  Dansekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 250,-, siste frist 20.4.  
 
Torsdag 4.5.  «Jordbruk på Jæren i eldre tid» kl. 11.00. 

Basert på filmer laget av Klepp Historielag. 
Samarbeid med Njål Vigesdal. Varighet 1,5 time.  
Fri inngang. Åpen kafeteria. 

 
Torsdag 22.6.  Midtsommertreff kl. 13.00. Forhåndssalg av billett kr 150,-, frist 15.6. 
 
For mer informasjon, følg med på oppslag senter, facebook og våre nettsider. 
 
 
Mossige Minde reiseklubb  
Mossiges Minde Reiseklubb arrangerer turer i både inn- og utland. Foreningen arrangerer også sosiale 
sammenkomster. Medlem har fortrinnsrett ved påmelding. Ta kontakt med senteret for medlemskap, det 
koster kr 300,- pr år. 
 
 

 
Solaveien 58, 4316 Sandnes 

Leder: Anne-Gunn Foss, mobil: 975 05 857 
 
Sandnes Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen.  
Seniormøter for medlemmer, holdes på Mossiges Minde, Solaveien 58, kl. 18 – 20, 30. januar og 27.februar. 
Temamøte i mars, med foredrag holdes på Frivillighetssentralen. Åpent for alle. Mer informasjon kommer. 
17. mai, åpent arrangement på Mossiges Minde kl. 10.00, kaffe, kaker og besøk av musikkorpset. 
Følg oss på facebook. 
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MANDAG ONSDAG FREDAG

Bridge 
Kl. 09.30-13.00
Selvstyrt gruppe
Semesteravgift kr. 250,-

Treningstime 1 kl. 09.30
Treningstime 2 kl. 10.30
Instruktør Mette Surdal
Påmelding til senteret.
Semesteravgift kr. 600,-.
Oppstart 9.1.

Håndarbeidsgruppe
Kl. 12.00-14.00
Vi produserer til senterets 
kremmerbod.
Leder Mette Surdal
Oppstart 9.1.

Treskjæringsgruppe
Kl. 09.00-12.00
Ansvarlig Ole Årsvoll.
Semesteravgift kr. 250,-.
Ledig plass, opplæring gis. 
Oppstart 11.1.

Billedvev
kl. 10.00 - 14.00
Selvstyrt gruppe.
Ta med egen billedvev.
Oppstart 11.1.

Bingo
Kl. 11.00-12.00 
Partallsuker, kr. 25,- pr brett. 
Oppstart 11.1.

NYHET!
«Gurines heklerier»
Ta med heklenål og kom.
Oppstart 20.1. 
kl. 10.00-11.30
Leder Kjersti Geijer

TIRSDAG TORSDAG FOR UNG?

Oljemalingsgruppe
Kl. 09.00-13.00
Ansvarlig Malvin Johnsen
Påmelding
Semesteravgift kr. 250,-
Oppstart 10.1.

Yogakurs
Kl. 10-11.15
Varighet 10 ganger, pris kr. 1600,-. 
Påmelding.
Ta kontakt med senter.

Turgruppe
Avreise senter kl. 09.30
Påmelding senest mandagen før.
Turleder Mette Surdal.
For mer info, se oppslag senter. 
Oppstart 7.3.

Treningstime 1 kl. 09.30
Treningstime 2 kl. 10.30
Instruktør Mette Surdal
Påmelding til senteret.
Semesteravgift kr 600,-.
Oppstart 12.1.

Karatreff
Kl. 11.00 hver 14. dag.
Dagsaktuelle tema.
Oppstart 12.1. 

Lett trim
Kl. 12.00-12.45
Instruktør Mette Surdal
Oppstart 12.1.

Sosialt «kafetreff»
Kl. 13.00-14.30, med nyheter og 
quiz. Ta turen innom, med eller 
uten håndarbeid.
Leder Mette Surdal
Oppstart 12.1.

Føler du deg for ung til å bruke 
senteret? Kanskje frivillig 
arbeid kan være noe for deg? 
Ingen aldersgrense.
Ved å være frivillig, bidrar du 
til et mangfoldig tilbud i vårt 
aktivitetshus. Har du lyst og 
tid til å starte en aktivitet, 
arrangement eller yte en 
innsats, vil du få meningsfulle 
oppgaver i et hyggelig 
fellesskap. 
Driften av Mossiges Minde 
er basert på stor grad av 
frivillighet. Det er alltid behov 
for flere hender, til arbeid på 
kjøkken, utkjøring av middag i 
Sandnes, håndarbeidsgruppen 
osv. Bli frivillig!
Telefon 929 74 925
post@mossigesminde.no
eller besøk oss i 
Solaveien 58.
Er det noe du lurer på, ta 
kontakt!
VELKOMMEN!

Temamøte i mars, med foredrag holdes på Frivillighetssentralen. 
Åpent for alle. Mer informasjon kommer.

17. mai, åpent arrangement på Mossiges Minde kl. 10.00, kaffe, 
kaker og besøk av musikkorpset.

Følg oss på facebook.

 

 

ARRANGEMENT VÅREN 2023 

Torsdag 19.1.  Nyttårsmiddag for våre beboere kl. 13.00.  Samarbeid med Sandnes Helselag. 
 
Torsdag 26.1.  Filmkveld kl. 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook. 
 
Torsdag 9.2.  Hyggekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 175,-. Siste frist mandag 6.2. 
 
Torsdag 23.2.  Fest for våre frivillige, kl. 17.00. 
 
Lørdag 11.3.  Ølsmaking 14 – 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook. 
 
Torsdag 16.3.  Seniorshop kl. 17.00. Mannekengoppvisning. Inngang kr 50,-. 
 
Torsdag 30.3.  Påskebrunch kl. 12.00. Forhåndssalg av billett kr 200,-, siste frist 27.3. 
 
Lørdag 15.4.  Afternoon tea kl. 14 – 17.00. Billettsalg kr 400,-. Begrenset antall, siste frist 4.4. 
 
Torsdag 27.4.  Dansekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 250,-, siste frist 20.4.  
 
Torsdag 4.5.  «Jordbruk på Jæren i eldre tid» kl. 11.00. 

Basert på filmer laget av Klepp Historielag. 
Samarbeid med Njål Vigesdal. Varighet 1,5 time.  
Fri inngang. Åpen kafeteria. 

 
Torsdag 22.6.  Midtsommertreff kl. 13.00. Forhåndssalg av billett kr 150,-, frist 15.6. 
 
For mer informasjon, følg med på oppslag senter, facebook og våre nettsider. 
 
 
Mossige Minde reiseklubb  
Mossiges Minde Reiseklubb arrangerer turer i både inn- og utland. Foreningen arrangerer også sosiale 
sammenkomster. Medlem har fortrinnsrett ved påmelding. Ta kontakt med senteret for medlemskap, det 
koster kr 300,- pr år. 
 
 

 
Solaveien 58, 4316 Sandnes 

Leder: Anne-Gunn Foss, mobil: 975 05 857 
 
Sandnes Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen.  
Seniormøter for medlemmer, holdes på Mossiges Minde, Solaveien 58, kl. 18 – 20, 30. januar og 27.februar. 
Temamøte i mars, med foredrag holdes på Frivillighetssentralen. Åpent for alle. Mer informasjon kommer. 
17. mai, åpent arrangement på Mossiges Minde kl. 10.00, kaffe, kaker og besøk av musikkorpset. 
Følg oss på facebook. 
 

 

 

 

 

AKTIVITETSPROGRAM VÅREN 2023 
MANDAG 
Bridge  
Kl. 09.30-13.00 
Selvstyrt gruppe 
Semesteravgift kr 250,- 
 
Treningstime 1 kl.09.30 
Treningstime 2 kl. 10.30 
Instruktør Mette Surdal 
Påmelding til senteret. 
Semesteravgift kr 600,-. 
Oppstart 9.1. 
 
Håndarbeidsgruppe 
Kl. 12.00-14.00 
Vi produserer til senterets 
kremmerbod. 
Leder Mette Surdal 
Oppstart 9.1. 
 
TIRSDAG 
Oljemalingsgruppe 
Kl. 09.00-13.00 
Ansvarlig Malvin Johnsen 
Påmelding 
Semesteravgift kr 250,- 
Oppstart 10.1. 
 
Yogakurs 
Kl. 10-11.15 
Varighet 10 ganger, pris 
kr 1600,-. Påmelding. 
Ta kontakt med senter. 
 
Turgruppe 
Avreise senter kl. 09.30 
Påmelding senest 
mandagen før. 
Turleder Mette Surdal. 
For mer info, se oppslag 
senter. Oppstart 7.3. 
 
ONSDAG 
Treskjæringsgruppe 
Kl. 09.00-12.00 
Ansvarlig Ole Årsvoll. 
Semesteravgift kr 250,-. 

Ledig plass, opplæring 
gis. 
Oppstart 11.1. 
 
Billedvev 
kl. 10.00-14.00 
Selvstyrt gruppe. 
Ta med egen billedvev. 
Oppstart 11.1. 
 
Bingo 
Kl. 11.00-12.00  
Partallsuker, kr 25,- pr 
brett. Oppstart 11.1. 
 
TORSDAG 
Treningstime 1 kl. 09.30 
Treningstime 2 kl. 10.30 
Instruktør Mette Surdal 
Påmelding til senteret. 
Semesteravgift kr 600,-. 
Oppstart 12.1. 
 
Karatreff 
Kl. 11.00 hver 14. dag. 
Dagsaktuelle tema. 
Oppstart 12.1.  
 
Lett trim 
Kl. 12.00-12.45 
Instruktør Mette Surdal 
Oppstart 12.1. 
 
Sosialt «kafetreff» 
Kl. 13.00-14.30, med 
nyheter og quiz. Ta turen 
innom, med eller uten 
håndarbeid. 
Leder Mette Surdal 
Oppstart 12.1. 
 
FREDAG 
NYHET 
«Gurines heklerier» 
Ta med heklenål og kom. 

Oppstart 20.1. kl. 10.00-
11.30 
Leder Kjersti Geijer 
                     
For Ung? 
Føler du deg for ung til å 
bruke senteret? Kanskje 
frivillig arbeid kan være 
noe for deg? Ingen 
aldersgrense. 
Ved å være frivillig, 
bidrar du til et mangfoldig 
tilbud i vårt aktivitetshus. 
Har du lyst og tid til å 
starte en aktivitet, 
arrangement eller yte en 
innsats, vil du få 
meningsfulle oppgaver i 
et hyggelig fellesskap.  
Driften av Mossiges 
Minde er basert på stor 
grad av frivillighet. Det er 
alltid behov for flere 
hender, til arbeid på 
kjøkken, utkjøring av 
middag i Sandnes, 
håndarbeidsgruppen osv. 
Bli frivillig! 
  
Telefon 929 74 925 
post@mossigesminde.no 
eller besøk oss i  
Solaveien 58. 
 
Er det noe du lurer på, 
ta kontakt! 
 
VELKOMMEN! 
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JANUAR FEBRUAR

Tirs 3. Fiskegrateng. Suppe
Ons 4. Kjøttboller m/ fløtesaus. Dessert
Fred 6. Chili con Carne. Dessert
Tirs 10. Fiskepudding. Suppe
Ons 11. Ovnsbakt lakseform. Suppe
Fred 13. Svinesteik m/ surkål. Dessert
Tirs 17. Urtebakt torsk. Suppe
Ons 18. Pasta m/ ostesaus. Dessert
Fred 20. Komle m/ tilbehør
Tirs 24. Steikt sei m/ løk. Suppe
Ons 25. Kylling sweet`n sour. Dessert
Fred 27. Karbonader m/ soppsaus. Dessert
Tirs 31. Plukkfisk. Suppe

Ons 1. Bacalao. Dessert
Fred 3. Kjøttpudding m/ tomatsaus. Dessert
Tirs 7. Røykt torsk. Suppe
Ons 8. Panert rødspette. Suppe
Fred 10. Kjøttkaker m/ kålstuing. Dessert
Tirs 14. Fiskesymfoni. Suppe
Ons 15. Kjøttboller m/ frikassésaus. Dessert
Fred 17. Komle m/ tilbehør
Tirs 21. Fiskegrateng. Suppe
Ons 22. Salt lam m/ rotmos. Dessert
Fred 24. Viltkarbonader m/ potetmos. Dessert
Tirs 28. Fiskekaker m/ løk. Suppe

MARS APRIL

Ons 1. Snitzel m/ ovnsbakt potet. Dessert
Fred 3. Lapskaus. Dessert
Tirs 7. Salt torsk. Suppe
Ons 8. Kyllingbryst m/ovnsbakte poteter. Dessert
Fred 10. Svinenakke m/ soppsaus. Dessert
Tirs 14. Seibiff m/ løk. Suppe
Ons 15. Pasta Bolognese. Dessert
Fred. 17. Komle m/ tilbehør
Tirs 21. Plukkfisk. Suppe
Ons 22. Burrito m/ salat. Dessert
Fred 24. Kjøttboller i fløtesaus. Dessert
Tirs 28. Fiskesymfoni. Suppe
Ons 29. Kylling Curry m/ ris. Dessert
Fred 31. Påskelam. Dessert

Tirs 4. Steinbitkaker m/ løk. Suppe
PÅSKESTENGT
Tirs 11. Panert rødspette. Suppe
Ons 12. Karbonader m/ løk. Dessert
Fred 14. Stroganoff. Dessert
Tirs 18. Urtebakt torsk. Suppe
Ons 19. Lasagne m/ salat. Dessert
Fred 21. Komle m/ tilbehør
Tirs 25. Fiskegrateng. Suppe
Ons 26. Ovnsbakt laks. Suppe
Fred 28. Kylling m/ soppsaus. Dessert

MAI SALG AV BAKST OG KAKER

Tirs 2. Fiskeboller i karrisaus. Suppe
Ons 3. Pasta m/ ostesaus. Dessert
Fred 5. Ferskt kjøtt og suppe
Tirs 9. Salt torsk. Suppe
Ons 10. Kylling sweet `n sour. Dessert
Fred 12. Kjøttkaker m/ ertestuing. Dessert
Tirs 16. Fiskeburger m/ råkost. Suppe
Fred 19. Snitsel m / ovnsbakte poteter. Dessert
Tirs 23. Fiskesymfoni. Suppe
Ons 24. Pølsestroganoff. Dessert
Fred 26. Sosakjøtt m/ kålstuing. Dessert

Fløtekake kr 400/200,-
Suksesskake kr 300/150,-
Oste og Oreokake kr 340,-
Verdens beste kr 350,-
Sviskekake u/krem kr 300/150,-
Sviskekake m/krem kr 330/165,-
Sjokolade/gulrotkake kr 320/160,-
Marsipankake (enkel pynt) kr 500/250,-

Vi tilbyr også catering; varmretter, snitter, 
rundstykker og f.eks. påsmurt møtemat.
Nybakt gjærbakst for salg hver torsdag. Ta kontakt 
for mer informasjon.

 

JANUAR 
Tirs 3.  Fiskegrateng. Suppe 
Ons 4.  Kjøttboller m/ fløtesaus. Dessert 
Fred 6.  Chili con Carne. Dessert 
Tirs 10. Fiskepudding. Suppe 
Ons 11. Ovnsbakt lakseform. Suppe 
Fred 13. Svinesteik m/ surkål. Dessert 
Tirs 17. Urtebakt torsk. Suppe 
Ons 18. Pasta m/ ostesaus. Dessert 
Fred 20. Komle m/ tilbehør 
Tirs 24. Steikt sei m/ løk. Suppe 
Ons 25. Kylling sweet`n sour. Dessert 
Fred 27. Karbonader m/ soppsaus. Dessert 
Tirs 31. Plukkfisk. Suppe 
 
MARS 
Ons 1.  Snitzel m/ ovnsbakt potet. Dessert 
Fred 3.  Lapskaus. Dessert 
Tirs 7.  Salt torsk. Suppe 
Ons 8.  Kyllingbryst m/ ovnsbakte poteter. 

Dessert 
Fred 10. Svinenakke m/ soppsaus. Dessert 
Tirs 14. Seibiff m/ løk. Suppe 
Ons 15. Pasta Bolognese. Dessert 
Fred. 17. Komle m/ tilbehør 
Tirs 21. Plukkfisk. Suppe 
Ons 22. Burrito m/ salat. Dessert 
Fred 24. Kjøttboller i fløtesaus. Dessert 
Tirs 28. Fiskesymfoni. Suppe 
Ons 29. Kylling Curry m/ ris. Dessert 
Fred 31. Påskelam. Dessert 
 
MAI 
Tirs 2.  Fiskeboller i karrisaus. Suppe 
Ons 3.  Pasta m/ ostesaus. Dessert 
Fred 5.  Ferskt kjøtt og suppe 
Tirs 9.  Salt torsk. Suppe 
Ons 10. Kylling sweet `n sour. Dessert 
Fred 12. Kjøttkaker m/ ertestuing. Dessert 
Tirs 16. Fiskeburger m/ råkost. Suppe 
Fred 19. Snitsel m / ovnsbakte poteter. 

Dessert 
Tirs 23. Fiskesymfoni. Suppe 
Ons 24. Pølsestroganoff. Dessert 
Fred 26. Sosakjøtt m/ kålstuing. Dessert 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FEBRUAR 
Ons 1.  Bacalao. Dessert 
Fred 3.  Kjøttpudding m/ tomatsaus. Dessert 
Tirs 7.  Røykt torsk. Suppe 
Ons 8.  Panert rødspette. Suppe 
Fred 10. Kjøttkaker m/ kålstuing. Dessert 
Tirs 14. Fiskesymfoni. Suppe 
Ons 15. Kjøttboller m/ frikassésaus. Dessert 
Fred 17. Komle m/ tilbehør 
Tirs 21. Fiskegrateng. Suppe 
Ons 22. Salt lam m/ rotmos. Dessert 
Fred 24. Viltkarbonader m/ potetmos. 

Dessert 
Tirs 28. Fiskekaker m/ løk. Suppe 
 
APRIL 
Tirs 4.  Steinbitkaker m/ løk. Suppe 
PÅSKESTENGT 
Tirs 11. Panert rødspette. Suppe 
Ons 12. Karbonader m/ løk. Dessert 
Fred 14. Stroganoff. Dessert 
Tirs 18. Urtebakt torsk. Suppe 
Ons 19. Lasagne m/ salat. Dessert 
Fred 21. Komle m/ tilbehør 
Tirs 25. Fiskegrateng. Suppe 
Ons 26. Ovnsbakt laks. Suppe 
Fred 28. Kylling m/ soppsaus. Dessert 
 
 
 
SALG AV BAKST OG KAKER 
 
Fløtekake kr 400/200,- 
Suksesskake kr 300/150,- 
Oste og Oreokake kr 340,- 

Verdens beste kr 350,- 
Sviskekake u/krem kr 
300/150,- 
Sviskekake m/krem kr 
330/165,- 
Sjokolade/gulrotkake kr 320/160,- 
Marsipankake (enkel pynt) kr 500/250,- 
 
 
Vi tilbyr også catering; varmretter, 
snitter, rundstykker og f.eks. påsmurt 

møtemat. 
Nybakt gjærbakst for salg hver torsdag. Ta 
kontakt for mer informasjon. 
                                                                                                         

.   

 

 

ARRANGEMENT VÅREN 2023 

Torsdag 19.1.  Nyttårsmiddag for våre beboere kl. 13.00.  Samarbeid med Sandnes Helselag. 
 
Torsdag 26.1.  Filmkveld kl. 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook. 
 
Torsdag 9.2.  Hyggekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 175,- Siste frist mandag 6.2. 
 
Torsdag 23.2.  Fest for våre frivillige, kl. 17.00. 
 
Lørdag 11.3.  Ølsmaking 14 – 17.00. Følg med på oppslag senter, vår hjemmeside og facebook. 
 
Torsdag 16.3.  Seniorshop kl. 17.00. Mannekengoppvisning. Inngang kr 50,- 
 
Torsdag 30.3.  Påskebrunch kl. 12.00. Forhåndssalg av billett kr 200,- siste frist 27.3. 
 
Lørdag 15.4.  Afternoon tea kl. 14 – 17.00. Billettsalg kr 400,- Begrenset antall, siste frist 4.4. 
 
Torsdag 27.4.  Dansekveld kl. 18.00. Forhåndssalg av billett kr 250,- siste frist 20.4.  
 
Torsdag 4.5.  «Jordbruk på Jæren i eldre tid» kl. 11.00. 

Basert på filmer laget av Klepp Historielag. 
Samarbeid med Njål Vigesdal. Varighet 1,5 time.  
Fri inngang. Åpen kafeteria. 

 
Torsdag 22.6.  Midtsommertreff kl. 13.00. Forhåndssalg av billett kr 150,-, frist 15.6. 
 
For mer informasjon, følg med på oppslag senter, facebook og våre nettsider. 
 
 

Mossiges Minde reiseklubb  
Mossiges Minde Reiseklubb arrangerer turer i både inn- og utland. Foreningen arrangerer også sosiale 
sammenkomster. Medlem har fortrinnsrett ved påmelding. Ta kontakt med senteret for medlemskap, det 
koster kr 300,- pr år. 
 
 

 
Solaveien 58, 4316 Sandnes 

Leder: Anne-Gunn Foss, mobil: 
975 05 857 

 
Sandnes Helselag er tilsluttet 

Nasjonalforeningen for 
folkehelsen.  

Seniormøter for medlemmer, holdes på Mossiges Minde, Solaveien 58, kl. 
18 – 20, 30. januar og 27.februar. 
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 REISEKLUBBENS TURER 2023 

5 dagers tur til Nederland 22. – 26. april
Vi flyr direkte fra Stavanger til Amsterdam på formiddagen og bussen kjører oss til Utrecht hvor 
vi sjekker inn på vårt hotell. Dag 2 besøker vi Kaukenhof og verdens største blomsterpark. Dag 
3 drar vi til Gouda og Delft hvor vi får smake på gulosttypen gouda og besøker porselensbyen 
Delft. Dag 4 reiser vi til Kastee de Haar hvor vi besøker et unikt slott. Siste dag er det hjemreise, 
men først går turen til kunst og kulturbyen Amsterdam. Her kan vi vandre rundt og bl.a besøke 
de flotteste kunstmuseene i Europa.
Direktefly fra Amsterdam om etter middagen og kommer til Stavanger tidlig Kveld.
Pris kr. 15250,- pr. person. Tillegg for enkeltrom kr. 3500,- pr. person.  
Påmelding til: Svein Lilleland tlf. 909 89 758 eller Wenche Rygh tlf. 924 38 303.

Dagstur til Jelsa mandag 5. juni
Avreise fra Mossige kl. 08.45 Ryfasttunellen -Årdalbygda hvor vi får formiddagskaffe hos 
en treskjærer.Vi krysser Jøsenfjorden til Nesvik, Indre Erdfjord, Foreneset. På hotell i Jelsa 
får vi 2 retters middag. Vi besøker så renoverte Jelsa kirke før vi kommer på Riibergske 
Skolemuseet. Derfra går veien forbi pukkverket Norsk Stein Så videre over Sandsfjordbrua 
over Ryfylkefjorden før turen går til Imsland hvor vi får ettermiddagskaffe Hjemover reiser 
vi langs fjorden gjennom Vikedal og Sandeid så ferge fra Bokn gjennom Rennfast tilbake til 
Sandnes ca kl. 19.00.
Pris kr. 1395,- v/40-52 deltagere. Pris kr. 1695,- v/25-39 deltagere.
Påmelding til: Aud Eskeland tlf. 936 82 610 eller Svein Lilleland tlf. 909 89 758.

6 dagers tur til Østlandet 19.- 24.august.
Avreise fra Mossige kl. 0800 mot Sirdal for overnatting på Rauland i Telemark. Turen går så 
til Rjukan hvor en får se og høre om krigsdagene dernest videre til Gjøvik hvor en bor 2 netter. 
En guide viser oss byen før vi kjører langs Mjøsa til Prøysenhuset og Hamar. Neste dag blir 
det Toten og Oslo og til Skien hvor vi bor på Thons Hotell i 2 dager. Derfra blir det utfart til 
Skien, Ulefoss, Skjærgården og Porsgrunn og tur på Telemarkskanalen. Siste dag hjemreise via 
Sørlandet.
Pris kr. 12800,-. Tillegg for enkeltrom kr. 1500,- 
Påmelding til: Bjørn Arvid Heien tlf. 90857733 eller Terje Todnem tlf. 934 05 675.

5 dagers tur til Sogn 3. - 7. september.
Mer info i maiutgaven av Leirgauken

6 dagers sensommertur til Tyskland tur og Kielerkanalen 14. - 19. september.
Mer info i maiutgaven av Leirgauken

Dagstur til Bjerkreim 10. august
Mer info i maiutgaven av Leirgauken.

På alle våre turer er det medansvarlige fra Reiseklubben som hjelper og støtter operartørens reiseleder og gjør 
turene trygge. Detaljprogram kan du få på Mossiges Minde.
Alle kan delta, men medlemmer har fortrinnsrett ved fulltegning. På utenlandsturene har vi “bli kjent 
møte”for de påmeldte hvor operatøren/reiseleder er tilstede. Du er hjertelig velkommen med på turene våre og 
de sosiale tilstelningene på Mossiges Minde.
Hjertelig velkommen som medlem for kr. 3oo pr. år. Da har du større sikkerhet for plass på turene og 
kan være med på de sosiale sammenkomstene..

 

JANUAR 
Tirs 3.  Fiskegrateng. Suppe 
Ons 4.  Kjøttboller m/ fløtesaus. Dessert 
Fred 6.  Chili con Carne. Dessert 
Tirs 10. Fiskepudding. Suppe 
Ons 11. Ovnsbakt lakseform. Suppe 
Fred 13. Svinesteik m/ surkål. Dessert 
Tirs 17. Urtebakt torsk. Suppe 
Ons 18. Pasta m/ ostesaus. Dessert 
Fred 20. Komle m/ tilbehør 
Tirs 24. Steikt sei m/ løk. Suppe 
Ons 25. Kylling sweet`n sour. Dessert 
Fred 27. Karbonader m/ soppsaus. Dessert 
Tirs 31. Plukkfisk. Suppe 
 
MARS 
Ons 1.  Snitzel m/ ovnsbakt potet. Dessert 
Fred 3.  Lapskaus. Dessert 
Tirs 7.  Salt torsk. Suppe 
Ons 8.  Kyllingbryst m/ ovnsbakte poteter. 

Dessert 
Fred 10. Svinenakke m/ soppsaus. Dessert 
Tirs 14. Seibiff m/ løk. Suppe 
Ons 15. Pasta Bolognese. Dessert 
Fred. 17. Komle m/ tilbehør 
Tirs 21. Plukkfisk. Suppe 
Ons 22. Burrito m/ salat. Dessert 
Fred 24. Kjøttboller i fløtesaus. Dessert 
Tirs 28. Fiskesymfoni. Suppe 
Ons 29. Kylling Curry m/ ris. Dessert 
Fred 31. Påskelam. Dessert 
 
MAI 
Tirs 2.  Fiskeboller i karrisaus. Suppe 
Ons 3.  Pasta m/ ostesaus. Dessert 
Fred 5.  Ferskt kjøtt og suppe 
Tirs 9.  Salt torsk. Suppe 
Ons 10. Kylling sweet `n sour. Dessert 
Fred 12. Kjøttkaker m/ ertestuing. Dessert 
Tirs 16. Fiskeburger m/ råkost. Suppe 
Fred 19. Snitsel m / ovnsbakte poteter. 

Dessert 
Tirs 23. Fiskesymfoni. Suppe 
Ons 24. Pølsestroganoff. Dessert 
Fred 26. Sosakjøtt m/ kålstuing. Dessert 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FEBRUAR 
Ons 1.  Bacalao. Dessert 
Fred 3.  Kjøttpudding m/ tomatsaus. Dessert 
Tirs 7.  Røykt torsk. Suppe 
Ons 8.  Panert rødspette. Suppe 
Fred 10. Kjøttkaker m/ kålstuing. Dessert 
Tirs 14. Fiskesymfoni. Suppe 
Ons 15. Kjøttboller m/ frikassésaus. Dessert 
Fred 17. Komle m/ tilbehør 
Tirs 21. Fiskegrateng. Suppe 
Ons 22. Salt lam m/ rotmos. Dessert 
Fred 24. Viltkarbonader m/ potetmos. 

Dessert 
Tirs 28. Fiskekaker m/ løk. Suppe 
 
APRIL 
Tirs 4.  Steinbitkaker m/ løk. Suppe 
PÅSKESTENGT 
Tirs 11. Panert rødspette. Suppe 
Ons 12. Karbonader m/ løk. Dessert 
Fred 14. Stroganoff. Dessert 
Tirs 18. Urtebakt torsk. Suppe 
Ons 19. Lasagne m/ salat. Dessert 
Fred 21. Komle m/ tilbehør 
Tirs 25. Fiskegrateng. Suppe 
Ons 26. Ovnsbakt laks. Suppe 
Fred 28. Kylling m/ soppsaus. Dessert 
 
 
 
SALG AV BAKST OG KAKER 
 
Fløtekake kr 400/200,- 
Suksesskake kr 300/150,- 
Oste og Oreokake kr 340,- 

Verdens beste kr 350,- 
Sviskekake u/krem kr 
300/150,- 
Sviskekake m/krem kr 
330/165,- 
Sjokolade/gulrotkake kr 320/160,- 
Marsipankake (enkel pynt) kr 500/250,- 
 
 
Vi tilbyr også catering; varmretter, 
snitter, rundstykker og f.eks. påsmurt 

møtemat. 
Nybakt gjærbakst for salg hver torsdag. Ta 
kontakt for mer informasjon. 
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Frivillighetskoordinator i EHR;
enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

EHR har opprettet en stilling som 
frivillighetskoordinator til å koordinere det 
frivillige arbeidet rettet mot hjemmeboende 
eldre med hjelpebehov. Bruk av frivillige 
kan være et supplement til de ordinære 
hjemmetjenestene og eksisterende tilbud.

Jeg, Ivar Nes, er ansatt som 
frivillighetskoordinator i EHR. Min rolle er å 
utvikle og vedlikeholde frivillighetsarbeidet 
i EHR.

Dette innebærer:
• Lage handlingsplaner
• Samhandle med eksisterende lag og 

organisasjoner som yter frivillighet i 
byen, ulike enheter i kommunen, samt 
Frivillighetssentralen i Sandnes. 

• Informere ut til våre brukere om hva som 
finnes av frivillighetstilbud

• Ha oversikt over behov fra hjemmeboende 
eldre via hjemmetjenesten

• Koble eldre med frivillige og være 
kontaktperson

• Oppfølging av frivillige enkeltvis og ved 
samlinger

• Formidle informasjon til byens innbyggere 
om behov og nytte av frivillig arbeid

Vil du være med å skape gode 
opplevelser? Til glede for den som mottar 
og den som gir.  

Vi vil forsøke å koble eldre og frivillige som 
har felles interesser. Eksempel på aktiviteter 
kan være å gå tur, spise sammen, kafebesøk, 
diverse hobbyer eller besøk. Frivillighet kan 
være med på å redusere ensomhet, bedre 
matlysten for den eldre, gi den enkelte gode 
opplevelser og gi avlastning til pårørende. 
Er det noe du enten som medlem av lag/
organisasjoner eller på egenhånd kan bidra med 
overfor enkeltmennesker eller for grupper? Har 
du en hobby du kan dele med andre? Dette kan 
gi glede og gode ringvirkninger.

Aktivitetsvenn: I samarbeid med 
nasjonalforeningen for folkehelsen har vi 
«aktivitetsvenn» rettet mot personer med 
demens. «Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du 
trenger bare gjøre det du liker. Sammen med 
en som har demens.» Som aktivitetsvenn 
får du et kurs om demens, aktiviteter og 
frivillighet i tillegg til oppstartsamtale og 
oppfølging underveis. 

Som sagt trenger vi din hjelp for å få 
frivilligheten til å blomstre 

til glede for byens hjemmeboende med 
omsorgsbehov. 

«For verden er du kanskje 
bare et menneske, men for et 
menneske kan du være hele 
verden» (ukjent) 

Vil du bidra eller har tips kontakter du meg 
på tlf. 99387444 eller e- post: ivar.nes@
sandnes.kommune.no. 

Følg oss gjerne på Facebook: 
Frivillighet i EHR Sandnes, hjemmetjeneste 
eldreomsorg 
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Program våren 2023.        
Historielaget ønsker velkommen til følgende arrangementer våren 2023:

Mandag 9. januar kl. 19 på 
Vitenfabrikken
Sven Egil Omdal: Nordmennene i 
Sachsenhausen
Omdal har en lang karriere som journalist, 
organisasjonsleder, redaktør og skribent. 
Han har vært ansatt i flere norske aviser 
og vært stasjonert i utlandet. Blant de 
mange verv han har hatt, er lederverv i 
Pressens Faglige Utvalg. I tillegg har han 
skrevet flere bøker, sist om nordmenn i 
konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Mandag 6. februar kl. 19 på 
Vitenfabrikken
Johan Iversen: Ganns Potteri og Teglverk 
A/S
Iversen deler navn med farfaren som 
i en mannsalder var disponent på 
leirvarefabrikken i Ganns. Han kjenner 
bedriftens historie fra innsiden og kan 
gi oss et bilde av utviklingen fram mot 
fusjonen med Graverens Teglverk.

Mandag 6. mars kl. 19 på 
Vitenfabrikken: ÅRSMØTE
Olav Uthaug: Barndomsminner fra 
Sandnes
Uthaug er utflyttet Sandnesgauk som har 
mange minner fra barndommen i Sandnes. 
Han er en engasjerende forteller og har en 
ivrig tilhengerskare på sosiale medier. I 
forkant av foredraget er det årsmøte.

Torsdag 16. mars kl. 19 i Julebygda 
Grendahus (det gamle) på Malmheim
Rodmar Ravnås: Hvorfor ble denne delen 
av landet så spesielt.
Ravnås er geolog og beskriver geologien 
og dens opprinnelse i vårt område: 
Gandsfjorden med en hard fjellkjede i øst, 
og flate myrer og «rotajell» på vestsida, og 
et steinstrødd jær-område i sør.

Onsdag 22. mars kl. 18 på biblioteket
Ernst Baasland: Jan Adolph Budde og 
Martin Adolf Grude, store personer i en 
spennende tid.
Statuene av landbruksskolestyrer Budde 
og lensmann/bonde Grude på Skeiane 
er talende. Lærer og elev ble venner og 
to samfunnsbærere i Sandnes. Begge 
imponerer på ulike måter, og begge 
fortjener å bli trukket ut av historiens 
glemsel. Siste halvdel av 1800-tallet var 
en spennende og viktig tid for Sandnes. 
Budde og Grude hadde da svært viktige 
roller.
Møtet er et samarbeid mellom 
Historielaget og biblioteket.

Torsdag 4. mai kl. 11 på Mossiges Minde
Njål Vigesdal viser film laget av Klepp 
Historielag om jordbruk på Jæren i eldre 
tid. 
 

Sandnes Historielag
Postboks 262, 4302 Sandnes  
Org.nr. 887 346 062

Eventuelle endringer i programmet blir kunngjort på hjemmesiden, 
Facebook og via epost til medlemmene.

Sandnes Historielag - tar vare på og formidler lokalhistorien
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Trones bolig- og eldresenter er et kommunalt eldresenter. 
Vi har nå blitt enhet for hjemmetjenester og rehabilitering – EHR. 
Senteret består av eldresenter, samt 40 serviceleiligheter og 11 leiligheter i 
bofellesskap.
Administrasjonen og hjemmesykepleien EHR-Sentrum har sin base her på 
senteret. Frivillighetskoordinator, Ivar Nes har kontor i 1.etg. 
Demenskoordinator, Eli Pihl Bue har kontor i 2 etg. 
Vi presenterer her noen av våre aktiviteter og ønsker alle Sandnes pensjonister 
velkommen til å besøke oss.

KAFEEN åpent kl. 10.00 – 14.00 - selger div. lunsj menyer, vafler, is, sjokolade, drops, 
yoghurt, mineralvann, kaffe og te osv. Mob: 948 26 813   

MIDDAG selges mellom Kl. 12.00 - 13.30 alle dager. 
Middag m/dessert eller suppe     Kr. 92-
Embalasje kr. 6,-

Grøt m/ saft.   (lørdager)              Kr. 37,-
Gratis kaffe etter middagen 
(Forbehold om prisøkning)                     

Fotterapeut:
May-Lis Stangeland Hanssen
Timebestilling på 
mobil: 907 86 543
Åpent mandag, tirsdag og torsdag

Frisør:
Nina Friestad
Timebestilling på 
mobil: 469 66 554
Åpent onsdag og fredag
 

TRIM: 
Hver mandag Kl. 10.30 er det stoltrim i salongen. 
Alle kan være med, uansett alder og funksjonsnivå.

SALONGENE: 
MANDAGER KL.11.00 – 11.30. 
Goe drøs, Quiz gratis kaffe og kjeks.
FREDAGER KL.13.00 – 14.00. Quiz. 
NYTT: Shuffelboard turneringer. 
Spill og div. aktiviteter. 
Kaffe og noe å bite i. 

ONSDAGSTRIM: 
Hver onsdag Kl. 10.30. 
Mosjonsgruppe for DAMER med øvelser som er litt mer krevende. Ledes av Kirsten Aanestad. 
Ta kontakt med aktivitør for nærmere opplysninger ang. plass.

TRONES BOLIG OG ELDRESENTER
Jadarveien 2
4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 15 00
Email: vivian.ulvestad@sandnes.kommune.no
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SNEKKERBOD OG 
HOBBYVERKSTED: 
Benytt deg av våre 
flotte lokaler!

SENIORDANS:
Vi inviterer til seniordans hver tirsdag fra kl. 13.30 
– 15.00. 
Danseinstruktør, Bente Johnson.
Seniordans er en danseform som passer godt for 
pensjonister, enten en er alene eller par. 

TILBUD TIL HJEMMEBOENDE ELDRE I NÆROMRÅDET

 → Minibuss til og fra senteret HVER TORSDAG
 → Henting kl.09.00 – 10.00
 → Hjemkjøring kl.12.30 – 13.00
 → Frivillig sjåfør.
 → Kr.80,- tur/retur
 → Bli med på arrangement som bingo, andakt, sang og musikk og hyggestunder
 → Her er det mulig å få seg et godt middagsmåltid eller noe i kaféen
 → Du blir kontaktet av aktivitør/personal, dagen før på telefon som presenterer 

meny og program.
 → Bruker bør fungere mest mulig selvstendig, men kan få rettleiing, en arm/følge. 

TORSDAG ER TRONESDAG:
Hver torsdag har vi åpne arrangementer for alle pensjonister som ønsker å besøke oss.
Frokost fra buffet - Kl. 09.00 – 10.00. 
(Med fobehold om endringer i programmet)

JANUAR:
05 - Kl.11.15 - Andakt
12 - Kl.10.30 - Bingo
19 - Kl.10.30 - Bingo
26 - Kl.10.30 - Musikalsk underholdning med 
TOTTO. Enkel servering

FEBRUAR:
02 - Kl.11.15 – Andakt
09 - Kl.10.30 – Bingo
16 - Kl.10.30 – Bingo
23 - Kl.10.30 - Musikalsk underholdning med 
TOTTO. Enkel servering

MARS:
02 - Kl.11.15 – Andakt
09 - Kl.10.30 – Bingo
16 - Kl.10.30 – Bingo
23 – Kl.10.30 - Musikalsk underholdning med 
TOTTO. Enkel servering
30 - Kl.10.30 – Bingo

APRIL:
06– Skjærtorsdag
13 –Kl.10.30 - Seniorshop. Salg av klær. 
Mannekengoppvisning 
20 - Kl.10.30 – Bingo Kl.13.30 – 17.00 – 
KONSERT MED THE FUTURE «Takk til Leonard 
Cohen»

KARATREFF
ALLE KARER ER VELKOMMEN TIL TREFF 

TIRSDAG 3. JANUAR. KL.10.00  
Bildekåseri på Tronessenteret
Marianne Hall fra Sandnes historie og ættesogelag viser 
bilder sammen med fotograf Arild Rostrup.           
Kaffe og kake. Loddtrekning. Inng.kr.70,-
                                                                                                              



TIRSDAG 7. FEBRUAR. KL.10.00 
Kåseri på Tronessenteret.
«Nedsatt hørsel, hvordan er det å leve med?» Olav Hetland 
forteller sin historie. Hørselkontakt, Renate Gravdal Ueland 
gir informasjon om hjelpemidler. 
Kaffe og kake. Loddtrekning. Inng.kr.70,-

TIRSDAG 7. MARS. KL.10.00  
Kåseri på Tronessenteret.
Forfatter Tore Renberg om 
livet som forfatter, om veien 
fra idé til bok, og om romanen
«Tollak til Ingeborg» og flere 
andre, leser opp, og tar imot 
spørsmål fra salen.
Enkel servering. Inng.kr.100,-

TIRSDAG 11. APRIL. KL.10.00
Foredrag på Tronessenteret
«Utenrikspolitikk» ved Arild Inge 
Olsson, utenriksjournalist i Stavanger 
Aftenblad.
Kaffe og kake. Loddtrekning. Inng.
kr.70,-

TIRSDAG 9. MAI. DAME/KARATREFFTUR
Avreise med buss fra Tronessenteret. KL.10.00
Utflukt sammen med ledsager. 
Kulturformidler Ørjan Johansen fra guider oss på 
Garborgsenteret. Tur til Garborgheimen. Kaffi og noe å bite i. 
Kr.550,- betales ved påmelding innen 25 april.

DAMETREFF:

ALLE DAMER ER VELKOMMNE TIL TREFF PÅ TIRSDAGER: 
TIRSDAG 17. JANUAR. KL.10.30 
Foredrag på Tronessenteret
Seksjon Trygg hjemme
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS OM -
«Brannforebygging i egne hjem og leiligheter»
Kaffe og kake. Loddtrekning. Inng.kr.70,- 

Tirsdag 21. FEBRUAR. Kl.10.30
Kåseri på Tronessenteret. Sverre 
Hansen og Marianne Vagle – 
«Jorden rundt på 300 dager.»
En bildekavalkade og kåseri om 
en reise verden rundt.
Kaffe og kake. Loddtrekning. 
Inng.kr.70,-

TIRSDAG 21. MARS Kl.10.30
Foredrag på Tronessenteret  
«BARNET I VEVEN» ved forfatter 
Emma Manin. Sterk roman fra livet 
for rundt hunde år siden, med fokus 
på kjærleik, barnløshet, utruskap, 
gårdslivet og framtidsdrømmer. Kaffe 
og kake. Loddtrekning. Inng.kr.70,-
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TIRSDAG 18. 
APRIL. KL.10.30 
Foredrag på 
Tronessenteret
Sommeren 1892. 
Da Hulda blei 
forfatter og Arne 
skreiv Fred. Ved 

kulturformidler 
Ørjan Johansen fra Garborg senteret
Kaffe og kake. Loddtrekning. Inng.
kr.70,-
TIRSDAG 9. MAI. DAME/
KARATREFFTUR
Avreise med buss fra Tronessenteret 
KL.10.30 

Utflukt sammen med ledsager. 

 BLI FRIVILLIG: 
«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe»

OPPDRAG KAN VÆRE:

 ★ BESØKSVENN
 ★ DUGNAD UTE
 ★ SJÅFØR
 ★ TURER PÅ EL-SYKKELEN
 ★ FESTER
 ★ UTFLUKTER

MANDAG 20. MARS  

KL.13.30

«ERIK BYE – 
MANNEN MED DET 
STORE HJERTET»
v/Leif Blix og Lars 

Nygaard.
Fri entrè

KONSERT MED THE FUTURE
TORSDAG 20. APRIL 
KL.17.00

I salongene på 
Tronessenteret
«Takk til Leonard Cohen»

Leonard Cohen etterlater seg en musikalsk skatt. 
Denne kvelden vil the Future presentere både 
kjente og mindre kjente låter av ham. The Future ble 
dannet i 2013 og har siden opptrådt for stort sett 
fulle hus over alt, og de har høstet lovord for sin 
tolkning av Leonard Cohens sanger. 
The Future består av: Jack Rostøl – Vokal, Ava 
Everland – Vokal, Kjell Egil Tungland – Vokal og gitar 
og Arnt Frode Michaelsen – Vokal og keyboard 
Enkel servering
Billetter Kr.100,- kjøpes på 
Tronessenteret innen 19. April
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JANUAR 2023:
Søndag 1.  Nyttårsmeny
Mandag 2.  Pølsegryte. Fruktsuppe
Tirsdag 3.  Lettsaltet torsk. Fromasj
Onsdag 4.  Kalvefrikadeller Yoghurt
Torsdag 5.  Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp.
Fredag 6.  Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe
Lørdag 7.  Grøt
Søndag 8.  Svinenakke. Aprikoskomp.
Mandag 9.   Fiskegrateng. Blom/brokkolisuppe
Tirsdag 10. Lapskaus. Rød grøt 
Onsdag 11.  Tomatsuppe. Fiskeboller 
Torsdag 12.  Komler, kjøtt, vossakorv, kålrotstappe
Fredag 13.  Sprøbakt torskefilet. Aprikos/eplegrøt
Lørdag 14.  Grøt 
Søndag 15.  Sosekjøtt. Tilslørte bondepiker
Mandag 16.  Pølser og potetmos. Gele
Tirsdag 17.  Fiskepudding. Blåbærgrøt
Onsdag 18.  Kjøttkaker. Selleri/eplesuppe
Torsdag 19.  Røkt torsk. Eplekompott 
Fredag 20.  Fruktsuppe. Kylling i karrisaus 
Lørdag 21.  Grøt
Søndag 22.  Lammefrikasse. Bakte epler/
 mango m/vaniljesaus

Mandag 23.  Klippfiskkaker. Ertesuppe
Tirsdag 24.  Skinkestuing. Skogsbærgrøt
Onsdag 25.  Seibiff m/løk. Sjokoladepudding
Torsdag 26.  Komler, salt lam, pølser, kålrot 
Fredag 27.  Lapskaus. Dessert
Lørdag 28.  Grøt
Søndag 29.  Nakkekotteletter. Rød grøt
Mandag 30.  Kjøttboller i fløtesaus. Bærsuppe
Tirsdag 31.  Plukkfisk. Tropisk frukt

FEBRUAR:
Onsdag 1.  Kyllinggryte. Gelé
Torsdag 2.  Fiskesuppe. Dampet torsk m/bacon
Fredag 3.  Reinsdyrkarbonader. 
 Semulepudding
Lørdag 4.  Grøt 
Søndag 5.  Kyllingfilet. Sviskegrøt 
Mandag 6.  Pølsegryte. Fruktsuppe
Tirsdag 7.  Lettsaltet torsk. Fromasj
Onsdag 8.  Kalvefrikadeller Yoghurt
Torsdag 9.  Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp.
Fredag 10. Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe
Lørdag 11.  Grøt

Søndag 12.  Svinenakke. Aprikoskomp.
Mandag 13.   Fiskegrateng. Blom/brokkolisuppe
Tirsdag 14.  Lapskaus. Rød grøt 
Onsdag 15.  Tomatsuppe. Fiskeboller 
Torsdag 16.  Komler, kjøtt, vossakorv, kålrotstappe
Fredag 17.  Sprøbakt torskefilet. Aprikos/eplegrøt
Lørdag 18.  Grøt 
Søndag 19.  Sosekjøtt. Tilslørte bondepiker
Mandag 20.  Pølser og potetmos. Gele
Tirsdag 21.  Fiskepudding. Blåbærgrøt
Onsdag 22.  Kjøttkaker. Selleri/eplesuppe
Torsdag 23.  Røkt torsk. Eplekompott 
Fredag 24.  Fruktsuppe. Kylling i karrisaus 
Lørdag 25.  Grøt
Søndag 26.  Lammefrikasse. Bakte epler/
 mango m/vaniljesaus

Mandag 27.  Klippfiskkaker. Ertesuppe
Tirsdag 28.  Skinkestuing. Skogsbærgrøt

MARS:
Onsdag 1.  Seibiff m/løk. Sjokoladepudding
Torsdag 2.  Komler, salt lam, pølser, kålrot 
Fredag 3.  Lapskaus. Dessert
Lørdag 4.  Grøt
Søndag 5.  Nakkekotteletter. Rød grøt
Mandag 6.  Kjøttboller i fløtesaus. Bærsuppe 
Tirsdag 7.  Plukkfisk. Tropisk frukt
Onsdag 8.  Kyllinggryte. Gelé
Torsdag 9.  Fiskesuppe. Dampet torsk m/bacon
Fredag 10.  Reinsdyrkarbonader. 
 Semulepudding
Lørdag 11.  Grøt 
Søndag 12.  Kyllingfilet. Sviskegrøt 
Mandag 13.  Pølsegryte. Fruktsuppe
Tirsdag 14.  Lettsaltet torsk. Fromasj
Onsdag 15.  Kalvefrikadeller Yoghurt
Torsdag 16.  Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp.
Fredag 17.  Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe
Lørdag 18.  Grøt
Søndag 19. Svinenakke. Aprikoskomp.
Mandag 20.   Fiskegrateng. Blom/brokkolisuppe
Tirsdag 21.  Lapskaus. Rød grøt 
Onsdag 22.  Tomatsuppe. Fiskeboller 
Torsdag 23. Komler, kjøtt, vossakorv, kålrotstappe
Fredag 24.  Sprøbakt torskefilet. Aprikos/eplegrøt
Lørdag 25.  Grøt 
Søndag 26.  Sosekjøtt. Tilslørte bondepiker
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Mandag 27.  Pølser og potetmos. Gele
Tirsdag 28.  Fiskepudding. Blåbærgrøt
Onsdag 29.  Kjøttkaker. Selleri/eplesuppe
Torsdag 30.  Røkt torsk. Eplekompott 
Fredag 31.  Fruktsuppe. Kylling i karrisaus 

APRIL:
Lørdag 1.  Grøt
Søndag 2.  Lammefrikasse. Bakte epler/
 mango m/vaniljesaus

Mandag 3.  Klippfiskkaker. Ertesuppe
Tirsdag 4.  Skinkestuing. Skogsbærgrøt
Onsdag 5.  Seibiff m/løk. Sjokoladepudding
Torsdag 6.  Påskemeny
Fredag 7.  Påskemeny
Lørdag 8.  Grøt
Søndag 9.  Påskemeny
Mandag 10.  Påskemeny
Tirsdag 11.  Plukkfisk. Tropisk frukt
Onsdag 12.  Kyllinggryte. Gelé
Torsdag 13.  Fiskesuppe. Dampet torsk m/bacon
Fredag 14.  Reinsdyrkarbonader. 
 Semulepudding
Lørdag 15.  Grøt 
Søndag 16.  Kyllingfilet. Sviskegrøt 

Mandag 17.  Pølsegryte. Fruktsuppe
Tirsdag 18.  Lettsaltet torsk. Fromasj
Onsdag 19.  Kalvefrikadeller Yoghurt
Torsdag 20.  Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp.
Fredag 21.  Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe
Lørdag 22.  Grøt
Søndag 23.  Svinenakke. Aprikoskomp.
Mandag 24.   Fiskegrateng. Blom/brokkolisuppe
Tirsdag 25.  Lapskaus. Rød grøt 
Onsdag 26.  Tomatsuppe. Fiskeboller 
Torsdag 27.  Komler, kjøtt, vossakorv, kålrotstappe
Fredag 18.  Sprøbakt torskefilet. Aprikos/eplegrøt
Lørdag 19.  Grøt 
Søndag 30.  Sosekjøtt. Tilslørte bondepiker

MAI:
Mandag 1.  Arbeidernes dag. Egen meny
Tirsdag 2.  Fiskepudding. Blåbærgrøt
Onsdag 3.  Kjøttkaker. Selleri/eplesuppe
Torsdag 4.  Røkt torsk. Eplekompott 
Fredag 5.  Fruktsuppe. Kylling i karrisaus 
Lørdag 6.  Grøt
Søndag 7.  Lammefrikasse. Bakte epler/
 mango m/vaniljesaus

Forbehold om endringer

ANNONSE
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Gandsfjord Seniorsenter

Roald Amundsensgate 28B
4307 Sandnes
Tlf.: 940 34 563 
E-mail: gfjordt@online.no
Følg oss på Facebook 

Gandsfjord Seniorsenter ble startet av Sandnes Sanitetsforening med lønnstilskudd 
fra Sandnes kommune, og har 5,11 årsverk fordelt på 9 ansatte. Frivillige deltar 
daglig i det praktiske arbeidet. Senteret har eget kjøkken hvor våre kokker lager 
middag, desserter og kaker m.m. Alt lages fra bunnen av. Senteret har åpent alle 
hverdager kl. 08.00 – 14.30, kafeen fra kl. 09.30 – 14.00. NB! Varm mat serveres 
fra kl. 12.00 – 13.30.
Du får også kjøpt smørbrød, diverse bakst, kaker, smoothie, kaffe og mineralvann. 
Alle aldersgrupper velkomne! 

NB! Alle våre middagsretter, bortsett fra komler er glutenfri.
(Glutenfrie komler kan lages på bestilling)

Mandag kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,-  
Tirsdag  kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,- 
Onsdag  kl. 12.00 - 13.30 Smørbrød.   kr. 70,-
   Pannekaker m/bacon på bingodager. kr. 70,- 
   Fersk gjærbakst hver onsdag!
Torsdag  kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,-
Fredag  kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,-

HVER MANDAG OG TORSDAG BRINGER VI MIDDAG 
TIL ELDRE OG ANDRE SOM MÅTTE ØNSKE / TRENGE DET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gandsfjord Seniorsenter ble startet av Sandnes Sanitetsforening med lønnstilskudd  
fra Sandnes kommune, og har 5,11 årsverk fordelt på 9 ansatte. Frivillige deltar daglig i det 
praktiske arbeidet. Senteret har eget kjøkken hvor våre kokker lager middag, desserter og 
kaker m.m. Alt lages fra bunnen av. Senteret har åpent alle hverdager kl. 08.00 – 14.30, 
kafeen fra kl. 09.30 – 14.00. NB! Varm mat serveres fra kl. 12.00 – 13.30. 
Du får også kjøpt smørbrød, diverse bakst, kaker, smoothie, kaffe og mineralvann.  
Alle aldersgrupper velkomne!  
 
NB! Alle våre middagsretter, bortsett fra komler er glutenfri. 
(Glutenfrie komler kan lages på bestilling) 
 
Mandag kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,-   
Tirsdag  kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,-  
Onsdag  kl. 12.00 - 13.30 Smørbrød     kr. 70,- 

Pannekaker m/bacon på bingodager kr. 70,-  
     Fersk gjærbakst hver onsdag!             
Torsdag  kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,- 
Fredag  kl. 12.00 - 13.30 Middag m/ dessert og kaffe  kr. 105,- 

 
 

 
HVER MANDAG OG TORSDAG BRINGER VI MIDDAG  
TIL ELDRE OG ANDRE SOM MÅTTE ØNSKE / TRENGE DET.  
Pris kr. 115,- for middag m/ dessert (inkl. hjemkjøring) 
 
Våre dyktige restaurantkokker lager fersk mat fra bunnen av mandag - fredag! 
Tilbudet kan benyttes av alle, uansett alder!  
Vi tilbyr diett-, diabetiker-, oppskåret-, moset mat etc.  
Ring senteret for bestilling eller for ytterligere informasjon / meny. Tlf. 940 34 563.  
 
NB! I blokkene i Roald Amundsensgate 28, bringer vi mat mandag-fredag. Kr. 105,- 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gandsfjord Seniorsenter 
Roald Amundsensgate 28B 
4307 Sandnes 
Tlf.: 940 34 563  
E-mail: gfjordt@online.no 
 

Følg oss på Facebook  
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Pris kr. 115,- for middag m/ dessert (inkl. hjemkjøring)

Våre dyktige restaurantkokker lager fersk mat fra bunnen av mandag - fredag!
Tilbudet kan benyttes av alle, uansett alder! 
Vi tilbyr diett-, diabetiker-, oppskåret-, moset mat etc. 
Ring senteret for bestilling eller for ytterligere informasjon / meny. Tlf. 940 34 563. 

NB! I blokkene i Roald Amundsensgate 28, bringer vi mat hver dag. Kr. 105,-

Vårt kjøkken lager hele kaker for salg til følgende priser:

Marsipankake kr. 500,-  Fløtekake kr. 450,-  Fyrstekake kr. 300,- Sjokoladekake 
kr. 300,- Sjokoladekake m/ ekstra pynt kr. 350,- Rullekake kr. 300,- Suksesskake 
kr. 300,- 

Suksesskake m/ krem, bær og sjokolade kr. 350,- Gulrotkake i form kr. 120,- 

Sjokoladekake i form kr. 110,- Karamellpudding kr. 150,- 

NB! Marsipankake, fløtekake, rullekake/svissrull og suksesskake er glutenfri.

Vi har mange hobbyaktiviteter ved senteret vårt.

MANDAG:   
Kl. 09.30-14.00  MANDAGSTREFF. Livlig drøs og kreativt håndarbeid 
som lages 
  for salg og utlodning. Her møtes pensjonister i alle aldre, 
også 
  mange ”nye” pensjonister.  

Kl. 11.00-12.00  TRIM v/ Turid Thorsen. Kr. 500,- pr. halvår eller kr. 50,- pr. 
gang

TIRSDAG:   
Kl. 09.00-12.00  TIRSDAGSKLUBBEN. Forskjellig håndarbeid lages for 

 
Vårt kjøkken lager hele kaker for salg til følgende priser: 
 

Marsipankake kr. 500,-  Fløtekake kr. 450,-  Fyrstekake kr. 300,- Sjokoladekake kr. 300,- 
Sjokoladekake m/ ekstra pynt kr. 350,- Rullekake kr. 300,- Suksesskake kr. 300,-  
Suksesskake m/ krem, bær og sjokolade kr. 350,- Gulrotkake i form kr. 120,-  
Sjokoladekake i form kr. 110,- Karamellpudding kr. 150,-  
 
NB! Marsipankake, fløtekake, rullekake/svissrull og suksesskake er glutenfri. 
 

 
 

Vi har mange hobbyaktiviteter ved senteret vårt. 
 

MANDAG:   MANDAGSTREFF. 
Kl. 09.30-14.00  Livlig drøs og kreativt håndarbeid som lages for salg  

og utlodning. Her møtes pensjonister i alle aldre,  
også mange ”nye” pensjonister.   

 
 

Kl. 11.00-12.00  TRIM v/ Turid Thorsen. Kr. 500,- pr. halvår eller kr. 50,- pr. gang 
  
TIRSDAG:   TIRSDAGSKLUBBEN.  
Kl. 09.00-12.00:  Forskjellig håndarbeid lages for salg. 

 
ONSDAG:   
Kl. 09.30:  KREATIV GRUPPE. Kortlaging og div. håndarbeid. 
  Hver onsdag har vi forskjellige aktiviteter. Se neste side. 

 
 

TORSDAG:  STRIKKEKAFÉ. 
Kl. 10.00-14.00: Ta med deg håndarbeidet ditt og kom til vår  

koselige kafé. Her kan du kjøpe kaffe, lapper, kake, 
smørbrød og middag.  
ALLE aldersgrupper er hjertelig velkomne! 

 
FREDAG:  TURGRUPPE  
Kl. 10.00:  God mosjon sammen med hyggelig følge!  

Møt opp på senteret.  
Koselige Astrid Mikkelsen er turleder. 
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salg.

ONSDAG:  
Kl. 09.30  KREATIV GRUPPE. Kortlaging og div. håndarbeid.
  Hver onsdag har vi forskjellige aktiviteter. Se neste side.

TORSDAG:  
Kl. 10.00-14.00  STRIKKEKAFÉ. Ta med deg håndarbeidet ditt og kom til 
vår 
  koselige kafé. Her kan du kjøpe kaffe, lapper, kake, smørbrød 
og 
  middag. ALLE aldersgrupper er hjertelig velkomne!

FREDAG:  
Kl. 10.00   TURGRUPPE. God mosjon 
sammen med hyggelig følge! 
  Møt opp på senteret. Koselige, 
kjekke Astrid Mikkelsen er turleder. 

ONSDAGER HAR VI FØLGENDE TILBUD: 

04. januar: Andakt kl. 11.00 08. mars: Bingo kl. 10.30
11. januar: Bingo kl. 10.30 15. mars: Shuffle kl. 10.30
18. januar: Shuffle kl. 10.30 22. mars: Bingo kl. 10.30
25. januar: Bingo kl. 10.30 29. mars: Påskebingo kl. 10.30
01. februar: Andakt kl. 11.00 05. april: STENGT
08. februar: Bingo kl. 10.30 12. april: Bingo kl. 10.30
15. februar: Shuffle kl. 10.30 19. april: Shuffle kl. 10.30
22. februar: Bingo kl. 10.30 26. april: Bingo kl. 10.30
01.mars: Andakt. Kl. 11.00 03. mai: Andakt. Kl. 11.00

NB! ALLTID FERSK GJÆRBAKST ONSDAGER. 

ONSDAGER HAR VI FØLGENDE TILBUD: 

  
04. januar: Andakt kl. 11.00 08. mars: Bingo kl. 10.30 
11. januar: Bingo kl. 10.30 15. mars: Shuffle kl. 10.30 
18. januar: Shuffle kl. 10.30 22. mars: Bingo kl. 10.30 
25. januar: Bingo kl. 10.30 29. mars: Påskebingo kl. 10.30 
01. februar: Andakt kl. 11.00 05. april: STENGT 
08. februar: Bingo kl. 10.30 12. april: Bingo kl. 10.30 
15. februar: Shuffle kl. 10.30 19. april: Shuffle kl. 10.30 
22. februar: Bingo kl. 10.30 26. april: Bingo kl. 10.30 
01.mars: Andakt. Kl. 11.00 03. mai: Andakt. Kl. 11.00 
 
 

NB! ALLTID FERSK BAKST PÅ ONSDAGER.  
 
 

HØRSELHJELPEN / LIKEMENN 
kommer til Gandsfjord Seniorsenter 1 gang pr. måned. 

 

1 gang i måneden kommer hørselshjelpen / likeperson til Gandsfjord Seniorsenter. 
De er behjelpelige med stell av høreapparat og salg av batterier osv. Trenger du å snakke 
med en likeperson, ta kontakt. Tjenestene er gratis.  
 
 

Kl. 12.30 på følgende dato: 20. januar, 17. februar, 17. mars, 21. april og 12. mai 
 
                                                                                                                   
 

 
FRISØR:  

Minisalongen v/ Torill Kleppa. Åpent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00.  
For timebestilling kontakt frisøren,  tlf. 902 72 804.   
 
 

FOTTERAPEUT:  

Rose-Mari’s Fotterapi Klinikk. Fotterapeut med diabeteskompetanse. 
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 08.00.  
For timebestilling kontakt fotterapeuten på tlf. 482 34 522. 

 
 

 
 
 

 
VÅRTREKNING TORSDAG 23. MARS KL 13.00 
Det blir ikke vårmesse, men forskjellig nytt håndarbeid legges ut for salg fra  
mandag 20. mars 
Vi selger lodd fra onsdag 1. mars og trekningen vil være i salongen torsdag 23. mars.  
 
 

PÅSKEBINGO ONSDAG 29. MARS KL. 10.30 
Meny: Pannekaker m/bacon & påskekake 
 
 

ETTERLYSNING! 
VI TRENGER FRIVILLIGE TIL UTKJØRING AV MIDDAG 
 
Har du litt tid til overs en dag eller 2 i uken? Det kan være en fast dag  
eller «ringevikar». Du får kjøregodtgjørelse og gratis middag. 
 

Vi får av og til forespørsel om levering til Hommersåk, og Figgjo. 
Er det noen pensjonister som kan tenke seg å hjelpe til med dette?  
Gjerne en pensjonist som bor på Hommersåk som kan komme og hente middag 
og levere til beboere på Hommersåk, og en som bor på Figgjo som kan levere til 
beboere på Figgjo. 
Ta kontakt med Grace eller Turid på tlf. 940 34 563.  
 
 

REISEKLUBBEN GANDSFJORD ØNSKER VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTE ONSDAG 8. MARS 2023 KL. 17.00 
 

-Årsmøtesaker 
-Presentasjon av årets turer 
-Bevertning og loddsalg. Hovedgevinst dagstur.  
 

HJERTELIG VELKOMMEN! 
 
Ang. medlemskontingent. Det sendes ikke lenger ut faktura, så vennligst betal 
via nettbank til knr.: 3250.24.31578, vipps 135668 eller med bankkort i 
resepsjonen. Kr. 200,- 
NB! Husk merke med navn. Tusen takk for støtten! ""##$$%% 
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HØRSELHJELPEN / LIKEMENN
1 gang i måneden kommer hørselshjelpen / likeperson til Gandsfjord Seniorsenter.
De er behjelpelige med stell av høreapparat og salg av batterier osv. Trenger du å 
snakke med en likeperson, ta kontakt. Tjenestene er gratis. 

Kl. 12.30 på følgende dato: 
20. januar, 17. februar, 17. mars, 21. april og 12. mai

FRISØR: 

Minisalongen v/ Torill Kleppa. 

Åpent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00. 
For timebestilling kontakt frisøren,  tlf. 902 72 804.  

FOTTERAPEUT: 

Rose-Mari’s Fotterapi Klinikk. 
Fotterapeut med diabeteskompetanse.
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 08.00. 
For timebestilling kontakt fotterapeuten på tlf. 482 34 522.

VÅRTREKNING TORSDAG

Salg av mye forskjellig flott håndarbeide til en god pris.

PÅSKEBINGO ONSDAG 29. MARS KL. 10.30

Meny: Pannekaker m/bacon & påskekake

ETTERLYSNING!

VI TRENGER FRIVILLIGE TIL UTKJØRING AV MIDDAG

Har du litt tid til overs en dag eller 2 i uken? Det kan være en fast dag 
eller «ringevikar». Du får kjøregodtgjørelse og gratis middag.

 
VÅRTREKNING TORSDAG 23. MARS KL 13.00 
Det blir ikke vårmesse, men forskjellig nytt håndarbeid legges ut for salg fra  
mandag 20. mars 
Vi selger lodd fra onsdag 1. mars og trekningen vil være i salongen torsdag 23. mars.  
 
 

PÅSKEBINGO ONSDAG 29. MARS KL. 10.30 
Meny: Pannekaker m/bacon & påskekake 
 
 

ETTERLYSNING! 
VI TRENGER FRIVILLIGE TIL UTKJØRING AV MIDDAG 
 
Har du litt tid til overs en dag eller 2 i uken? Det kan være en fast dag  
eller «ringevikar». Du får kjøregodtgjørelse og gratis middag. 
 

Vi får av og til forespørsel om levering til Hommersåk, og Figgjo. 
Er det noen pensjonister som kan tenke seg å hjelpe til med dette?  
Gjerne en pensjonist som bor på Hommersåk som kan komme og hente middag 
og levere til beboere på Hommersåk, og en som bor på Figgjo som kan levere til 
beboere på Figgjo. 
Ta kontakt med Grace eller Turid på tlf. 940 34 563.  
 
 

REISEKLUBBEN GANDSFJORD ØNSKER VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTE ONSDAG 8. MARS 2023 KL. 17.00 
 

-Årsmøtesaker 
-Presentasjon av årets turer 
-Bevertning og loddsalg. Hovedgevinst dagstur.  
 

HJERTELIG VELKOMMEN! 
 
Ang. medlemskontingent. Det sendes ikke lenger ut faktura, så vennligst betal 
via nettbank til knr.: 3250.24.31578, vipps 135668 eller med bankkort i 
resepsjonen. Kr. 200,- 
NB! Husk merke med navn. Tusen takk for støtten! ""##$$%% 
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MENY på Gandsfjordsenteret
JANUAR
Man. 02. Ovnsbakt torsk m/ urtesmør, potetstappe og grønnsaker
Tirs. 03. Stekt sei m/ remulade, råkost, løksmør og poteter
Tors. 05. Lapskaus
Fre. 06. Kylling m/ stekte poteter, sjysaus og grønnsaker
Man. 09. Plukkfisk m/ purreløksmør, grønnsaker og poteter
Tirs. 10. Sild m/ rømme, agurksalat og poteter
Tors. 12. Kjøttpudding m/ lys saus, grønnsaker og poteter
Fre. 13. Kalkunfilet m/ stekte poteter og appelsinsaus
Man. 16. Ovnsbakt steinbit m/ urtesaus, grønnsaker og poteter
Tirs. 17. Ovnsbakt hyse m/ spinat a la creme, grønnsaker og poteter
Tors. 19. Komlemiddag 
Fre. 20. Reinsdyrkarbonader m/ grønnsaker og poteter
Man. 23. Fiskegrateng
Tirs. 24. Dampet torsk m/ sandefjordsmør, grønnsaker og poteter
Tors. 26. Biff Stroganoff m/ potetstappe
Fre. 27. Sosekjøtt m/ potetstappe
Man. 30. Fiskegryte
Tirs. 31. Stekt sei m/ løksmør, grønnsaker og poteter
FEBRUAR
Tors. 02. Svinenakke m/ sjy, surkål, gulrøtter og poteter
Fre. 03. Komlemiddag
Man. 06. Dampet torsk m/ fiskesaus, grønnsaker og poteter
Tirs. 07. Ørret m/ agurksalat, rømme, grønnsaker og poteter
Tors. 08. Kalkunfilet m/ fløtepoteter og rosenkål
Fre. 09. Fransk oksegryte m/ potetstappe
Man. 13. Plukkfisk m/ purreløksmør 
Tirs. 14. Dampet torsk m/ ertestuing, baconfett og poteter
Tors. 16. Komlemiddag 
Fre. 17. Svinefilet m/ bernaisesaus, grønnsaker og poteter
Man. 20. Stekt sei m/ løksmør, grønnsaker og poteter
Tirs. 21. Steinbitfilet m/ krepsesmør, grønnsaker og poteter
Tors. 23. Lapskaus
Fre. 24. Biff Stroganoff m/ potetstappe
Man. 27. Fiskekaker m/ grønnsaker og poteter
Tirs. 28. Dampet torsk m/ baconfett, ertestuing og poteter
MARS
Tors. 02. Soseskjøtt m/ potetstappe
Fre. 03. Kyllingfilet m/ urtesjy, grønnsaker og stekte poteter
Man. 06. Plukkfisk m/ purreløksmør
Tirs. 07. Panert torsk m/ remulade, råkost og poteter
Tors. 09. Biff Stroganoff m/ potetstappe
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Fre. 10. Komlemiddag
Man. 13. Ovnsbakt torsk m/ hollandaisesaus, grønnsaker og poteter
Tirs. 14. Stekt sei m/ råkost, løkfett, remulade og poteter
Tors. 16. Kjøttpudding m/ lys saus, grønnsaker og poteter
Fre. 17. Svinenakke m/ sjysaus, rødkål og poteter
Man. 20. Fiskekaker m/ løk, grønnsaker og poteter
Tirs. 21. Dampet hyse m/ urtesaus, grønnsaker og poteter
Tors. 23. Kylling m/ urtesmør, sjysaus, grønnsaker og poteter
Fre. 24. Fransk lammegryte m/ potetstappe
Man. 27. Stekt sei m/ løk, grønnsaker og poteter
Tirs. 28. Ovnsbakt steinbit m/ krepsemør, grønnsaker og poteter
Tors. 30. Komlemiddag
Fre. 31. Lammelår m/ fløtepoteter og rotgrønnsaker
APRIL
Man. 03. Stekt hyse m/ fiskesaus, grønnsaker og poteter
Tirs. 04. Torsk m/ sandefjordsmør, grønnsaker og poteter
STENGT FRA 05. – 10. april PÅSKEHØYTID
Tirs. 11. Plukkfisk m/ purreløksmør, grønnsaker og poteter
Tors. 13. Nakkekoteletter m/ sjysaus, surkål, grønnsaker og poteter
Fre. 14. Svinefilet m/ bernaisesaus, grønnsaker og stekte poteter
Man. 17. Fiskegryte
Tirs. 18. Stekt sei m/ råkost, remulade, løkfett og poteter
Tors. 20. Sosekjøtt m/ potetstappe
Fre. 21. Komlemiddag
Man. 24. Ovnsbakt torsk m/ urtesaus, grønnsaker og poteter
Tirs. 25. Ovnsbakt steinbit m/ hollandaisesaus, grønnsaker og poteter
Tors. 27. Lapskaus
Fre. 28. Lammelår m/ fløtepoteter, rødkål, sjysaus og grønnsaker
MAI
Man. 01. STENGT Off. høytidsdag
Tirs. 02. Fiskegryte
Tors. 04. Komlemiddag
Fre. 05. Svinenakke m/ grønnsaker og poteter

Det følger alltid dessert / suppe med middagen, bortsett fra til komlemiddag.
Forbehold om endring i menyen. Alle våre middager er glutenfrie. 

Komlene er i utgangspunktet vanlige med gluten, 
men vi lager også glutenfrie komler på bestilling dagen før!

HVER ONSDAG lages ferske smørbrød og nybakt gjærbakst. 



30

REISEKLUBBEN GANDSFJORD
FARSETUR PÅ JÆREN – med innlagt kultur – ONSDAG 19. APRIL
Farse er ingen farse, men Jærens mest populære lunsjrett – til og med Erna falt for den. 
Dagstur på Jæren med lokalguide som guider både mat og jærlandskapet. Fra kysten i Hå til 
innlandet i Time med ny næringsvirksomhet og næringsinntak i Klepp

Avreise fra Gandsfjord Seniorsenter kl. 8.30. Turen går 
sørover til Bue hvor vi tar veien mot Jæren gjennom 
Matningsdalen og møter kystlandskapet i Hå fra Brusand 
og sørover. I Sirevåg tar vi en pause på «Pauserommet» - 
som er det tidligere venterommet på togstasjonen, nå gjort 
om til spisested/butikk (klær og interiør). Vi holder oss 
til jærkulturen i matveien og får potetkake fra Roxman til 
formiddagskaffen. Mulighet for å handle med seg potetkaker 
hjem fra bakeriet rett over veien. 

Fra Vigrestad bærer det opp mot Høgjæren ved å kjøre over Elgane. Fra 
Skjeret går veien gjennom Undheimsbygda opp til Sæland. Her møter vi 
Olaug og Siv Elise Seland som har gjort om bruken av driftsbygningen fra 
melkeproduksjon til fashion og motehus gjennom firmaet Woodling AS. I 
Fjøset finner vi fullt av varme ullklær, designet her på gården – vi får høre 
historien deres fra starten i 1999 og fram til i dag. Tid til å se på/prøve klær 
med gode priser for bussgjester. 
Det nærmer seg lunsjtid. Idar hos Håland kjøtt venter på oss med farser enten i ett eller to 
brød og tilbehør. I Edeståvå hans står storskjermen på med Nrk-filmen om farsen på Jæren, og 
Idar tar oss med inn i farsehistoren som begynte på Domus Bryne på 70-tallet. 
Hovedretten tar vi hos Idar, mens desserten «Nesheim-jenter» tar vi hos Ingebjørg i 
Køhlerpaviljongen.  Med stedets historie dandert inn under kaffien.

Fra matkultur til annen kultur med guidet vandring gjennom 
Fritz Røed parken, som ligger ved Bryneånå – også kalt 
Kongo.  Parken inneholder ti skulpturer med stor spennvidde 
i både stil og størrelse, alle laget av kunstneren Fritz Røed. 
Skulpturene lever sammen med parken, med lyset, været 
og årstidene, og er en unik attraksjon hver eneste dag.
Jærbuen er driftige folk, det har vi opplevd gjennom turen. 
På Herikstad finner vi et av de siste næringstilskuddene 
– Jerseymeieriet. Vi stopper på tunet hvor vi møter 

Sonja Herikstad Skårland som tar i mot oss og gir oss innblikk i satsingen deres. I utsalget 
finner vi is produsert på gården og tar ettermiddagskaffen til den. I tillegg finner vi andre 
meieriprodukter samt kjøttvarer fra Jerseyfeet, Eplemost og andre lokalproduserte varer for 
salg i utsalget.
Mette på både mat, inntrykk og handel beveger vi oss via 1900-krysset hjemover mot 
Sandnes. Vi beregner å være tilbake ca. kl. 18.15 i Sandnes. 
Turarrangør: Sverre Haga AS. Påmelding Gandsfjord på tlf: 940 34 563. Pris kr. 1. 195,- v/40-
54 deltakere, kr. 1. 395,- v/25-39deltakere

5 dagers tur til Sogn 3. - 7. september. (Turen går sammen med Mossiges Minde Reiseklubb)
Mer info i maiutgaven av Leirgauken.



31

SANDNES SANITETSFORENING
har møtene på Gandsfjord Seniorsenter, Roald 
Amundsensgate 28 B.
Møtetene starter kl. 19.00 - den fjerde 
tirsdagen i måneden

31.1  Tema: Alkohol & aldring

28.2 Årsmøte

28.3 Mannekengoppvisning

25.4 Tema avklares senere

30.5 Barnevernet 

20.6 Sommerfest

Følg med på vår Facebook side. 
Du kan også ta kontakt med oss på vår e-post adresse 
sandnesnks@gmail.com eller på telefon: 951 59 791

Hilsen Sandnes Sanitetsforening 

Strikkekafe 
i Sandnes Sanitetsforening
«Strikk & Skravl» starter opp igjen 3. januar, 
og den vil bli avholdt den første tirsdagen 
i måneden fra kl. 18.00 – 20.30. Alle er 
velkomne!
Sted: Gandsfjord Seniorsenter, Roald 
Amundsensgt. 28B.

Ved spørsmål kan Lena Lerang kontaktes på 
mobil 909 48 611 eller
E-post: lena.lerang@gmail.com 
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TILBUD FOR ELDRE I SANDNES
NB! Ta kontakt med redaksjonen dersom det er tilbud som ikke er tatt 

med, eller event. endringer. Tlf.: 940 34 563

NAVN ADRESSE TILBUD DAG / TID
Afasiforeningen
v/ Gro Tingvik

Hordaveien 2B
4307 Sandnes
Tlf. 905 11 317

Treff 3. torsdag i mnd. 
Kl. 18.00

Austrått bydelstreff
v/ Jan Åge Tisløv

Austrått bydelshus
Iglemyrveien 3
Tlf. 932 75 716

Trim og sosialt samvær Hver onsdag
Kl. 11.00-13.00

Ebeneser 
Pensjonisttreff
v/ Karl Ohma

Ebeneser
Kvernelandsveien
Tlf. 954 10 571

Pensjonisttreff
Andakt, sang og foredrag

1. tirsdag i mnd.
Kl. 15.00

Fredheim Arena Årsvollvn. 21, 
Soma
Tlf. 51 60 31 70

“Treffpunkt 60+”
Skyss ring 51603170, før 
13. 

Gudstjeneste

1. torsdag i mnd.
Kl. 15.30

Hver søndag
Kl. 11.00

Frelsesarmeen Hoveveien 8
Tlf. 51 62 27 42

”De over 60” Siste torsdag 
i mnd. Kl. 15

Gand menighet 
v/ Magne Bjåstad

Juvelveien 4
Tlf. 51 60 38 43

Stikk-innom treff
Besøkstjeneste

Hver torsdag
Kl. 10.00-12.00

Ganddal Normisjon 
v/ Kjellaug Spanne

Salem Ganddal 
Dreyerhagen 43A
Tlf. 936 16 222

Eldretreff 
Andakt/Sang/Foredrag
Årlig tur/Julemiddag

2. tirsdag i mnd.
Kl. 17.00
Oppslag på senter

Hana menighet Hana kirke 
Åsveien 124
Tlf. 408 20 857

Hverdagsgudstj. i 
kirken «Alltid på en 
tirsdag».  Formidd.treff  
i men.salen for pensj. 
Foredragsholder Lunsj.

Tirsdager 
Kl. 10.00
Tirsdager
Kl. 10.30

Høle Sanitetslag
v/ Ingeborg Strand

Skonnertveien 47
Tlf. 992 96 565

Medlemsmøte, bingo, 
kløverturer

1. onsdag i mnd.
Kl. 19.30

Høyland menighet Høyland 
menighetshus
Kyrkjevegen 345
Tlf. 474 78 586

Pensjonisttreff

Bønn på menighetshuset 
Austrått Seniorsenter

Siste ons. i mnd.
Kl. 15.-17.30
Hver mandag
Kl. 10 -11
Tirsdag og torsdag
Kl. 09 - 14

Lura menighet
v/ Torgrim Bødalen

Lura kirke
Kobberveien 109
Tlf. 982 56 877

Åpen kirke
(Program 3. ons. i mnd.)
Besøkstjeneste 
Bønnesamling i kirken

Hver onsdag
Kl. 11 - 14
Siste mandag
i måneden
Kl. 17.30 - 19
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NAVN ADRESSE TILBUD DAG / TID

Metodistkirken
v/ pastor Hilde 
Tveter

Flintergaten 12
Tlf. 974 97 916

Kontortid: Etter avtale
Kreativ kafè

Treffpunkt Sentrum

Annenhver ons. 
i partallsuker.
Kl. 11 - 14
Første tirsdag
i mnd. Kl. 19

Misjonssalen NLM
v/ Johannes Reilstad

Jærveien 107
Tlf. 908 05 102

Formiddagstreff 2. tirsdag i mnd. Kl. 
11-13

Norkirken Sandnes
v/ Finn Harestad

Gjesdalveien 10
Tlf. 992 24 977

”Vi over 60” 2. torsdag i mnd.
Kl. 15.30

Pensjonistforbundet
Sandnes Lokallag

Austrått Bydelshus
Iglemyrveien 3
Tlf. 902 70 273

Møter / foredrag 12/1 – 9/2 - 9/3 - 13/4 

Kl. 17 - 19
Pinsemenigheten 
Klippen
Eldrearbeid 
v/ Helge Jansen

Eidsvollsgaten 20
Tlf. 913 64 259

Treff for vi over 60 
på onsdager

25/1 - 22/2 - 22/3 - 
26/4 - 24/5  

Kl. 14
Riska menighets 
eldretreff  
v/ Olaug Tveitane

Riska kirke, 
Amboltveien 4311 
Hommersåk
Tlf. 480 02 725

Foredrag, middag og 
andakt

1. onsdag i mnd.
Kl. 11.30 - 14

Riska misjonshus 
Formiddagstreff
v/ Margaret Hetland

Misjonshuset
Tlf. 416 37 089

Forskjellige talere og 
sangkrefter.
Lunsj.

3.onsdag i mnd
Kl. 11.30-13.30

Sandnes og Gjesdal 
Senior Høyre
v/ Olav Birkeland

Hotell Sverre
Tlf. 932 41 731

Medlemsmøte Siste mandag i 
måneden.
Kl. 17.30

Sandnes Røde Kors  
OMSORG 
v/ Marianne Seim 
Haaland

marianne.haaland@
rodekors.org
Tlf. 408 53 927

Besøkstjeneste
Medlemsmøter, 
hyggekvelder, turer, Røde 
Kors feriebuss

Ukentlig

Forskjellige tider

HLF Sandnes og 
Sola
Leder: 
Hans Ananiassen

Mossiges Minde
hans.ananiassen@
gmail.com
Tlf. 415 63 733

Medlemsmøte m/telesl. 
og automatisk skrivetolk.
Oppl. om hjelpemidler, 
hørselshjelp. 
Hyggekvelder.

2. mandag i mnd.
Kl. 19.00

Sandnes 
Sanitetsforening
Leder: Ellen Aasland

Gandsfjord 
Seniorsenter 
sandnesnks@
gmail.com 951 59 
791

Medlemsmøter 4. tirsdag i mnd. 
Kl. 19.00

NB! Feil info, eller nytt tilbud? Vennligst kontakt oss på
telefon: 51 66 60 04, eller til vår e-post: gfjordt@online.no 
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Austrått bo-Austrått bo-
og aktivitetssenterog aktivitetssenter

Vindhagen 1, 4306 Sandnes, tlf: 51 60 12 00

Austrått bo- og aktivitetssenter har 3 heldøgnsavdelinger, dagaktivitetssenter for 
personer med demens og hjemmetjenesten har kontor på senteret.

Vi har noen faste aktiviteter på senteret:
Andakt: torsdag i partallsuke kl. 11.00.

Frisør: onsdag  Tlf: 51601200 for timebestilling

Fotpleie: tirsdag Tlf: 51601200 for timebestilling

Vi legger ut fortløpende ting som skjer, skal skje og har skjedd på Facebook. 

Følg oss på Facebook: Austrått bo- og aktivitetsenter

VINDHAGEN KAFÉ

Vindhagen kafe er en kafé for pårørende, brukere og eldre i nærmiljøet (nabolaget). 
Kafeen har åpent en lørdag i måneden og drives av frivillige.

Kafedager høsten 2023 vil bli annonsert på facebook..

Ønsker du å være frivillig på Austrått, er du hjertelig velkommen!

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Sissel T. Torgersen, telefon 911 20 393
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GAND MENIGHET

GUDSTJENESTE

Hver søndag kl. 11.00 

”STIKK INNOM”

Gand Menighet innbyr eldre og 
hjemmeværende hver torsdag kl. 
10.00 - 12.00. 
Her er det variert program, kjekke 
folk og godt fellesskap. Ta med 
egen niste, vi serverer kaffe og te. 
Hver vår reiser «Stikk innom» på tur..

SAMTALER 

Dersom du ønsker noen å snakke med, enten det gjelder spørsmål om tro eller 
andre sider ved livet, ta gjerne kontakt med diakon eller prest:

Diakon Magne Bjåstad tlf. 993 77 242
Sokneprest Astrid Harbo tlf. 975 06 151
Menighetsprest Håvard Høie tlf. 452 28 709

Kontaktperson: 
Diakon Magne Bjåstad - tlf. 51 60 38 43 / 993 77 242
Se ellers mer informasjon på gand.no 

INFORMASJON
vedr. kulturarrangement på Kulturhuset:

FOR Å KJØPE BILLETTER 
TIL KONSERTER OG ANDRE 
ARRANGEMENT STÅR DET OFTE 
AT EN MÅ BESTILLE DETTE PÅ 
BILLETTSERVICE PÅ NETTET. 

For dere som synes det er vanskelig, eller 
som ikke disponerer egen datamaskin, 
vil vi gjøre oppmerksom på at billetter til 
diverse arrangement også kan kjøpes på:
Sandnes Kulturhus, Mauritz 
Kartevoldsplass 1. Telefon. 51 60 20 00.
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ANNONSE
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SKEIANETUNET 
ELDRESENTER 
Jærveien 36
4319 Sandnes
Tlf: 901 30 230
Mail: anita.jasund@sandnes.kommune.no 

Skeianetunet Eldresenter ligger idyllisk 
til i Jærveien 36,  med fine parkområder 
rundt huset. Huset er fra første halvdel av 
1700-tallet, som vises igjen i sjarm og sjel.  
Senteret er kommunal drift og eie. Det 
er åpent for alle pensjonister i Sandnes. 
Senteret har utleie kveld og helger.

Åpningstid mandag - fredag 
kl. 09.00-13.00.

Vi har enkel servering: ”Fast følge” 
skjeva med egg og sild, vafler/ 
pannekaker/ lapper/ kake. Kaffe og te.

For mer utfyllende program, se oppslag 
på senteret.
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HUSET VÅRT
Bo- og servicesenter, 
Solaveien 3, 51 66 58 00
Alle kjenner vel til Huset Vårt med den fine gangbroen over til Vitensenteret? 
Bygget som vender opp mot Øglændsparken, og som i sin tid var Jonas Øglænd 
sin fabrikk, der DBS-sykkelen ble produsert i mange år, før de fikk ny fabrikk og 
flyttet til Kvål på Ganddal. Men hvor mange vet at i dag er hele byggets 2. etasje et 
flott Bo- og servicesenter med 29 leiligheter og med en oase av et atrium i midten? 
Dette er nok en godt bevart hemmelighet!! Her er det 23 serviceleiligheter, som 
hver er på ca. 60 m2. Det er også et bofellesskap med 6 leiligheter hver på ca. 40 
m2. I bofellesskapet er det betjening som hjelper beboerne med personlig hygiene, 
måltider, medisiner og renhold av leilighet og klær. De som bor i serviceleilighetene 
kan søke om hjemmesykepleie og hjemmehjelp hvis de trenger det.

Vi har kafeteria med egen kokk, som lager deilig 2-retters middag 5 dager i uken. 
Vi har også egen aktivitør som arrangerer alt fra trim, bingo, bowling, ukeslutt, 
kaffestunder med høytlesing og drøs, hobby-aktiviteter, turer og hyggekvelder. Det 
er andakt en gang i uken. Alt dette er åpent for alle våre beboere. Senteret drives av 
en liten, trivelig og stabil personalgruppe som har fokus på den enkelte, trivsel og 
på livskvalitet.

Det geniale med plassen er at man har sitt eget, og selv styrer hvor mye man vil 
delta på. Likevel er tilbudene rett utenfor døren og man trenger ikke en gang gå 
utomhus for å komme til dem. Det er mye helse i å stelle seg og komme seg ut av 
sin egen stue og treffe andre. Det kan også være kjekt å være sammen med andre til 
måltid og aktiviteter. Alt dette kan du få på Huset Vårt.

Hvem får bo her?
Målgruppen er eldre personer som av helsemessige grunner har behov for en lettstelt 
leilighet. Her er pensjonister i en alder fra 60 år og oppover. Du tenker kanskje at 
dette en gang kunne være noe for deg og spør deg hvordan en søker seg hit?

Bo- og servicesenteret Huset Vårt driver med driftstilskudd fra kommunen og man 
søker om serviceleilighet på kommunens søknadsskjema på lik linje med søknader 
om andre kommunale tjenester. Kommunens servicekontor er behjelpelig med 
søknadsskjema. Det er serviceleiligheter flere steder i kommunen og man kan 
spesifisere hvor man ønsker seg. I Huset vårt er det ingen innskudd. Du betaler 
månedlig leie, pluss tv og internett og strøm etter eget forbruk. Når kommunen 
mottar en søknad om serviceleilighet eller bofellesskap, får man besøk hjem av 
en saksbehandler fra tildelingskontoret. Søknaden behandles så i et kommunalt 
tildelingsmøte.
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FIGGJO HELSELAGS ELDRESENTER 
Telefon: 909 34 914 - Kontaktperson: Astrid Ravndal

Eldresenteret holder til i Figgjohuset og drives av 
Figgjo Helselag med støtte fra Sandnes kommune.

ÅPNINGSTIDER: 
TIRSDAG OG TORSDAG, KL. 12.00 – 14.00.

TIRSDAG: 
Lunchretter fra kl. 12.00. 
Bingo annenhver tirsdag kl. 13.30. 
Du kan også få kjøpe ”kaffe med noge attåt”, 
eller bare komme innom for en drøs.

TORSDAG: 
Servering av middag m/ dessert kl. 12.00. 
Må bestilles dagen før. Hvis det ikke passer 
og spise på senteret, kan middagen hentes.

 

VARATUN GÅRD
Kultur- og håndverkssenter, bydelshus for Trones.

Kom og bruk vår unike samling verksted. Vi har treskjærings-saler, dreieverksted, 
sølvsmie, steinsliperi, keramikkverksted og malersaler.

Tilbud dagtid: 
Verkstedene og kafeen er åpne på dagtid mandag, tirsdag og torsdag. Fra kl. 08.30 
til 12.30 i verkstedene, og fra kl. 10.30 til 11.30 i kafeen.  

Tilbud kveldstid: 
Håndverksforeninger låner verkstedet og tilbyr sine medlemmer 
kurs og andre typer aktiviteter. 
 

Ta kontakt på 
tlf. 51 33 75 50 
for mer informasjon.
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Pensjonistforbundet
Sandnes Lokallag

Nyttig å være medlem i 
Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, og 
kulturinteresser. 

Som medlem:
• Støtter du en stemme som taler din sak.
• Påvirker du eldrepolitikken der du bor.
• Holder deg oppdatert på politiske saker som angår deg.
• Du får magasinet Pensjonisten 9 ganger i året.
• Du får tilgang til en rekke medlemsfordeler. 

MØTEPROGRAM 2023:
Møte: Torsdag 12. januar kl. 17-19. Møtested: Austrått Bydelshus.
Tema: Å være pårørende: Ta på egen surstoffmaske først, for å ta vare på 
seg selv.
Foredragsholdere: Anita Vatland, daglig leder Pårørendealliansen.
ÅRSMØTE: Torsdag 9. februar kl. 17-19. Møtested: Austrått Bydelshus.
Årsmøte, datadrøs og hjelp etter kaffen, ta med telefon og nettbrett.
Møte: Torsdag 9. mars kl. 17-19. Møtested: Austrått Bydelshus.
Tema: Hva kan Sandnes kommune bidra med, så en kan bo lengst mulig 
hjemme. (Kommunens bruk av dokumentet «Leve hele livet») og hva når 
helsen svikter?
Foredragsholder: Fagleder Anne Hagen.
Møte: Torsdag 13. april kl. 17-19. Møtested: Austrått Bydelshus.
Tema: Demens kan den forebygges? Kan den behandles?
Foredragsholder: Seniorrådgiver og lege Hans Petter Torvik.

Bry deg om din fremtid som pensjonist i Sandnes – bli medlem du også!

Leder er Geirmund Åreskjold e-post: g-aares@online.no telefon 902 70 273.
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Pensjonistforbundet
Sandnes Lokallag

Trening i Austrått Bydelshus.

Vi har treningen med tilpasset fysisk trening for våre medlemmer og andre 
som ønsker slik trening. Alle må ha med seg egen matte og strikk.
Vi har engasjert en profesjonell kvinnelig trener som vil tilpasse treningen 
til den enkeltes behov så langt det er mulig.
Rent praktisk vil treningen foregå i grupper med enkelt utstyr/hjelpemidler, 
og det skulle være mulig for de fleste å delta på dette opplegget. 

Trening: tirsdag og torsdag kl. 10 - 11 og kl. 11 - 12 fritt valg.
Ved lite deltagelse på torsdag kun trening kl. 10 - 11.

Vi har fått tilskudd fra Sandnes Kommune som vil dekke noe av lønn 
og kostnader til treneren, men vi må allikevel ta et mindre beløp i 
inngangsbillett for å dekke kostnader og lokalleie.
Vi bruke samme opplegg som tidligere, hvor du må betale kr. 40,- hver 
gang, eller kjøpe klippekort med 10 klipp. Da betaler du kr. 300,-for kortet, 
som betyr kr. 30,- pr. gang.

Oppstart torsdag 10. 
januar.

Vi ser frem til en trivelig 
og nyttig trim!
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Rådgivningskontoret 
for pensjonister

Langgata 76, 4307, Sandnes Frivillighetsentralen
Kontortid  kl. 10.00 – kl. 12.00,  tirsdag og torsdag

TRENGER DU HJELP TIL:
• Arv/ testamente/ skifteoppgjør/ fremtidsfullmakt
• Overføring av hus eller hytte til barn/ barnebarn
• Skatt og selvangivelse/ pensjon/ trygd/ forsikring
• Velferdsteknologiske løsninger
• Eller kanskje helt andre saker du grunner på

På tlf. 905 00 585 kommer du i kontakt med en av våre rådgivere.
Du kan da bestille time ved kontoret eller ta praten der og da!
Eller du kan sende e-post til radgivningskontoret@lyse.net

Første dag i det nye året er torsdag 10. januar 2023.
Alle våre rådgivere har taushetsplikt.
Gratis parkering, parkeringskort fåes på kontoret



«Den digitale dørstokken»
Vi hjelper deg over den og ut i 
den digitale verden

De fleste av oss har erfart hvor vanskelig det kan være å følge med i den digitale utviklingen 
i samfunnet. Informasjonsutveksling, nyheter og kommunikasjon skjer etter hvert gjennom 
internett. Og vi kommuniserer oss imellom på meldingstjenester, videotelefoni og deler bilder 
og informasjon på sosiale media. Bruk av digitale plattformer, (mobiltelefon, nettbrett og PC) er 
etter hvert nødvendig i all offentlig kommunikasjon og tjenester, (helse, skatt osv.) Banktjenester 
og betaling er også nettbaserte, og de daglige gjøremål involverer også mobiltelefonen, som ta 
buss, parkere eller betale i butikker. Det blir vanskelig, for ikke å si umulig å stå utenfor. 

Derfor er vi så heldige her i Sandnes at vi er blinket ut som en pilotkommune innen digital 
opplæring av seniorer. I et samarbeid med Sandes kommune og Pensjonistforbundet er det 
etablert en frivillighetsgruppe, Datastuen Sandnes. Vi er 12 frivillige med IT-kompetanse som 
skal hjelpe dere over den digitale dørstokken og inn i den spennende digitale verden. 
Vi tar også imot nye hjelpere!

Dette er de det andre året vi holder på, og vi har nå utvidet virksomheten til hele 3 tilbud:
1. Klasseromskurs,

vi tilbyr kurs på alle de aktuelle it-plattformene, IOS (iPhone, iPad), Android (Samsung 
m.fl.) samt Windows (PC, bærbar PC). Kursene er over 3 dager a 3 timer. Kursene vil 
bli satt opp etter behov. Det blir et moderat kursgebyr på 100 kr. Påmelding til Øyvind 
Davidsen 924 55 142 eller Jan Torgersen 916 19 338

2. Datadrøset, 
en to timers gratis samling der vi stiller opp og hjelper den enkelte med spørsmål og 
praktiske problemer du trenger hjelp til. Så ta med mobiltelefon eller nettbrett samt 
kodebrikke hvis det er bruk av Bank-ID som er problemet. Hver samling vil starte med en 
kort gjennomgang av et tema.

Her er kalenderen for Datadrøset:

Tidspunkt  Sted  Tema
12. Jan : 10:30 Riska Eldresenter Bank-ID og nettbank
26. Jan : 10:30 Gandsfjord Seniorsenter Mulighetene på internett - Nyttige apper 
08. Feb : 14:00 Huset vårt bo- og Servicesenteret Sikkerhet på nettet
22. Feb : 13:00 Lunde bo- og aktivitetssenter Bank-ID helse norge
07. Mar: 11:00 Skeianetunet Eldresenter Netthandel og betalingsapper
20. Apr : 12:00 Mossiges Minde Hvordan finne fram på nettet
04. Mai : 13:00 Figgjo Eldresenter Kommunikasjon, e-post, video 
  og sosiale media

Datahjelpen,
et nytt gratis tilbud, der vi vil hjelpe den enkelte på samme måte som i datadrøset, men det blir 
på et fast sted til en fast tid, og med forhåndsavtale pr. telefon.

Hver tirsdag 10-12 på den nye Frivillighetsentralen (Langgt. 76). 
For avtale kontakt  Sarah Berge 478 90 022 eller Hilde Mortensen 924 02 092

Sandnes Kommune Pensjonistforbundet - Sandnes Lokallag

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
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Velkommen til lørdagskafé!

Hver lørdag inviterer vi til lørdagskafé fra kl. 11.00 – 13.00 i Fogdahuset 
på Hana. Det serveres kaffe, te, vafler og brus. Kom og ha en trivelig stund 

i samvær med andre i et koselig, fredet hus.  

Det er også anledning til å leie lokaler til møter og selskaper.
Utleieansvarlige Fogdahuset:

Hilde Eikeland, telefon 971 42 988 / hildeeikeland@lyse.net 

Fogdahuset er ett av de eldste husene i Sandnes.
 

Hverdagsrehabilitering-
« Aktiv i egen hverdag»

Hva er viktig for deg?

Hverdagsrehabilitering ønsker å legge til rette for at du 
skal ha et godt liv og kunne bo i eget hjem lengst mulig.

(Foto: Minna Soujoki)

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset trening på inntil 4 uker som foregår 
hjemme hos deg eller i området hvor du bor. Målet med treningen er at du skal 
mestre hverdagslige aktiviteter som er viktige for deg. Tjenesten er gratis.

For mer informasjon: www.sandnes.kommune.no/hverdagsrehabilitering
Telefon: 960 93 830 - E-post: hverdagsrehabilitering@sandnes.kommune.no 
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LHL Sandnes og Gjesdal er et lokallag av LHL landsforeningen for hjerte- og lungesyke. 
Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og 
lungesykdom, og deres pårørende. 

Velkommen til møtene våre den første torsdagen i måneden kl. 18.30. Møtene er i lokalene til 
Gandsfjord Seniorsenter i Roald Amundsensgate 28 B. På alle møtene har vi musikk, allsang, 
servering og åresalg med mange fine gevinster. Gratis entré.

Møteoversikt / handlingsplan over våre møter med foredragsholdere i 2023:

VI HAR INGEN MØTER I JANUAR!

2. FEBRUAR: 
Årsmøte blir ledet av vår regnskapsleder Elisebeth Bærheim. Det vil bli servert «kaffe og noe å 
bite i. Jan Erik Holmen er foredragsholder etter årsmøte. Han vil ta oss tilbake til tiden da Jonas 
Øglænd startet opp i Sandnes. «FRA KRAMBU TIL KONSERN». Tror vi alle har minner fra den 
tiden og kjente noen som jobbet hos Øglænd.

2. MARS: 
I kveld kommer Tom Hetland på vårt åpne møte. Han er ekspert på Russland og kan til og 
med snakke litt russisk. Han vil fortelle oss om: «VEIEN FRAM TIL PUTINS DIKTATUR 
OG KRIGEN I UKRAINA». Hvorfor og hvordan kunne dette skje i 2022??? Det blir servert 
hjemmebakt kake, kaffe og den «goa skjevå» te na Henny. Allsang, musikk og åresalg blir det 
også. Må ha litt inntekt, så derfor kjøp årer folkens! Takk

13. APRIL:
En del av dere husk nok Trine Pernille L. Vos og en annen sykepleier som var hos oss i april i 
2022. De hadde mange «dupeditter» som skal hjelpe oss når vi trenger hjelp i hverdagen. Pernille 
og hennes kollega kommer igjen i år da vi alle ønsker å følge med i utviklingen i kommunen 
vedrørende nytt utstyr til oss som har behov for det. I fjor var det flere ting som var nytt for oss, så 
derfor ønsker vi dem hjertelig velkommen tilbake og de har kalt sitt foredrag «TRYGG HJEMME 
VED HJELP AV NY TEKNOLOGI». Dette er et spennende emne og vi gleder oss til å høre hva 
de nå har å tilby oss. Det blir selvsagt kaffe, hjemmebakt kake, samt den «goa sjevå» te na Henny. 
Musikk, allsang og ikke minst åreslaget vårt.

Mandagstrim kl. 17.30 på Vatneli skole, Vatneliveien 79, Hana
Ergoterapeut Lisa Apeland er triminstruktør. Hun kan kontaktes på tlf. 986 40 
511. Alle er velkomne, men antall er begrenset til 25-30 stk. Nytt kull hvert 
halvår. Vi sponser medlemmene slik at pris pr. halvår blir     kr. 100,-. Ikke 
medlemmer betaler kr. 450,- pr. halvår.

Det er planlagt en dagstur med buss for våre medlemmer i mai. Det vil bli 
subsidiert en god del av kostnadene for medlemmene, men er det ledig og ikke 
medlemmer vil bli med, må de betale full pris. Kommer tilbake med program.

Vi har fremdeles avtale med Norsk Tipping. Spiller du LOTTO, Viking eller andre spill via Norsk 
Tipping, hadde vi satt pris på at dere ga beskjed til tippekommisjonæren slik at de kan knytte din 
innsats opp til oss.

Det vil bety veldig mye for vårt lag dersom du kunne gitt GRASROTANDELEN til oss, og vårt. 
org, nr. er 984 206 976, eller bare si LHL Sandnes og Gjesdal. 
Følgende person kan kontaktes for flere opplysninger om laget: Helene Furenes, mobil 477 16 755
Leder i LHL Sandnes og Gjesdal, E-mail: helenefurenes@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
LHL Sandnes og Gjesdal er et lokallag av LHL landsforeningen for hjerte- og lungesyke.  
Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- 
og lungesykdom, og deres pårørende.  
 
Velkommen til møtene våre den første torsdagen i måneden kl. 18.30.  
Møtene er i lokalene til Gandsfjord Seniorsenter i Roald Amundsensgate 28 B.  
På alle møtene har vi musikk, allsang, servering og åresalg med mange fine gevinster. 
Gratis entré. 
 
Møte 3. februar og 3 mars er gjennomført med god deltagelse. I februar var det også årsmøte, og 
det ble gjennomført og ledet av Elisebeth Bærheim som er vår regnskapsfører. Alt ble gjennomført 
prikkfritt, og alle styremedlemmer ble gjenvalg. 
 
 
TORSDAG 5. MAI 
Bjarte Bjørnsen fra Sandnes kommune vil fortelle og forklare om hva en BESØKSVENN / 
AKTIVITETSVENN er. Hvem kan få det? Og hva er kravene? Kanskje DU kan få en!!!!!  
Musikk og åresalg, kaffe og noe å bite i er får du også.  
 
TORSDAG 1. SEPTEMBER 
Denne gang er vi så heldig å få besøk av sykepleier Trude Grønning. Hun er også 
butikkleder for distriktets største bandasjist med utvalg i forbruksvarer, både vanlige og 
reseptbelagte. Som f.eks: Inkontinens, stomi, såler, strømper / kompresjonsstrømper, 
støttebandasje, ortosehygiene, smittevern, sårbehandling, bruk av inhalasjon etc. Hun vil 
også fortelle om hvilke medisiner som ikke bør brukes samtidig. Spørsmål fra salen er 
ønskelig. Som vanlig har vi åresalg med fine gevinster, samt musikk av Arne Forus og  
kaffe og noe å bite i også i kveld. 
 
Vi har også startet opp med Mandagstrim kl. 17.30 på Vatneli Skole, Vatneliveien 79, Hana. 
Ergoterapeut Lisa Apeland er triminstruktør. Hun kan kontaktes på tlf. 986 40 511.  
Alle er velkomne, men antallet er begrenset til 25-30 stk. Nytt kull hvert halvår. 
Pris pr. halvår: kr. 100,- for medlemmer. Kr. 450,- for ikke medlemmer. 
 
Spiller du LOTTO, Viking eller andre spill via Norsk Tipping. 
Det vil bety veldig mye for vårt lag dersom du kunne gitt  
GRASROTANDELEN til oss. Vårt org, nr. er 984 206 976,  
eller bare si LHL Sandnes og Gjesdal neste gang du skal spille.  
Da kommer vi opp automatisk. 
 
Følgende person kan kontaktes for flere opplysninger om laget: 
Helene Furenes, mobil 477 16 755 
Leder i LHL Sandnes og Gjesdal, E-mail: helenefurenes@gmail.com   
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AUSTRÅTT 
SENIORSENTER
ved Høyland menighetshus

Svebastadveien 125, Sandnes 
Telefon 47 47 85 84
Mail:  mr533@kirken.no

Kom og bli med på våre aktiviteter! Senteret drives av Høyland menighet med 
tilskudd fra Sandnes kommune. Vi har to ansatte og mange frivillige hjelpere.  

Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 14.00. Telefonen er også betjent på 
 mandager fram til klokken 11.00. 

Servering:  Tirsdag og torsdag serveres middag, suppe/dessert og kaffe kl. 12.30.  

 Bestilling av mat gjøres innen klokken 0900.
 Mat kan også hentes på senteret.  

Priser: Med forbehold om prisendringer.
 Middag på senteret kr. 100,- inkl. suppe/dessert og kaffe
 Middag med hjem kr. 110,- inkl. suppe/dessert

Aktiviteter: Tirsdag og torsdag er det treff og aktiviteter på formiddagen. Stå på vår 
 epost liste eller ta med plan fra senteret. Følg med på aktivitetsplan og 
 kom innom til kjekke aktiviteter!

Andakt/sang:  Annenhver torsdag ved en fra menighetskontoret. 

Sangstund: Første tirsdag i hver måned er det sangstund kl. 11.00.  
 Vi synger salmer og viser. Pianospill til sangen.

Skyss: Trenger du skyss til og fra senteret prøver vi å ordne det. Ta kontakt!

Senteret har frisør og fotterapeut, ta kontakt med senteret.

Formiddagskonsert - “Unge Larsen”
Austrått seniorsenter ved Høyland menighetshus
Tirsdag 10. januar klokken 11.00 i menighetssalen

God musikk ved Inge Olav Larsen.  Tid for mimring, nynning og en svingom om vi vil.
Middag etter konserten; Klippfisk med dessert, vanlig pris kr. 100,-.
Påmelding til middag innen klokken 09.00 samme dag.

Dette må du få med deg, velkommen!
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Påskelunsj
Austrått seniorsenter ved Høyland menighetshus
Tirsdag 28. mars klokken 11.00 i menighetssalen

Kom i påskestemning sammen med oss på seniorsenteret!
Buffébord med mye god mat.

Pris kr. 200,- som betales ved inngangen, 
kort, kontant eller vipps 133591.

Påmelding innen tirsdag 21. mars til 
seniorsenteret, tlf. 47 47 85 84.

Meld deg på og bli med!

   

MENYLISTE Det tas forbehold om endringer
JANUAR FEBRUAR
Tirsdag 3. Kjøttdeigrett Torsdag 2. Torsk i form
Torsdag 5. Salt torsk Tirsdag 7. Potetgrateng
Tirsdag 10. Klippfisk Torsdag 9. Kjøtt og suppe m/klimper
Torsdag 12. Salt lam og ertersuppe Tirsdag 14. Baccalao
Tirsdag 17. Stek Torsdag 16. Kjøttkaker
Torsdag 19. Stekt sei Tirsdag 21. Laks
Tirsdag 24. Komle Torsdag 23. Komle
Torsdag 26. Fiskegrateng   Tirsdag 28. Lammefrikasse
Tirsdag 31. Kjøttpudding
MARS APRIL
Torsdag 2. Stekt sei Tirsdag 11. Fisksekarbonader
Tirsdag 7. Salt torsk Torsdag 13. Sosekjøtt
Torsdag 9. Blåfjellkarbonader Tirsdag 18. Salt lam og ertersuppe
Tirsdag 14. Kjøtt og suppe m/klimper Torsdag 20. Torsk i form
Torsdag 16. Klippfisk Tirsdag 25. Kylling i thai saus
Tirsdag 21. Siri’s pølsegryte Torsdag 27. Komle
Torsdag 23. Komle
Tirsdag 28. Påskelunsj
Torsdag 30. Fiskegrateng
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HØLE ELDRESENTER
Skonnertveien 47, 4308 Sandnes - Telefon 468 35 844
Serveres middag m/ dessert og kaffe. 
Vi kjører ut middag til de som trenger. 
SERVERING:
   Hver tirsdag og torsdag kl. 13.00 
   Ring oss! 
   Bestilling mottas på tlf. 468 35 844  
   / Jane: 952 49 137

BINGO: Første onsdag i måneden spiller vi 
   bingo. Kaffe og noe attåt. 
   Vi har også tid til litt drøs. Kl. 17.00 
   - 19.00. Velkommen!

UTLEIE:  Vårt lille koselige senter leies ut til små selskaper o.l.

26. APRIL – FEST PÅ HØLE KYRKJETUN
Høle Sanitetsforening skal arrangere “Vi over 60” fest.
Underhaldning av søstrene Øvregaard, sang og humor.
Hjertelig velkommen til eldresenteret!

LYST Å GÅ TUR?
Høle sentrum har lett tilgang til et utvalg flotte turer på veier i lett terreng 
og med fjord og fjell. Høle Sanitetslag har startet turgruppe med start fra 
parkeringen ved Høle kirke kl. 11.00. Vi bruker en til to timer - tilpasset 
været.
Turer hver første mandag i 
måneden kl. 11.00.

Hjertelig velkommen! 

Kontakt 
HØLE SANITETSFORENING
Ingeborg Strand, 
telefon: 992 96 565
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Lyst å høre mer om 
det frivillige arbeidet 
på Åse bo- og 
aktivitetssenter?

Vi søker flere frivillige til blant annet:
• Besøksvenn
• Spaser/trilleturvenn
• Portør fra og til aktiviteter/arrangement på huset
• Støtte opp om aktivitørs arrangement på huset
• Syklister til vår elektriske “sykkel-taxi”
• Følge/være med beboer i en ergometersyklingstund
• Sang, gitar/pianospilling
• Kulturkafévertinne/vert
• Og det du har lyst å bidra med

Ta kontakt så forteller vi deg mer.   
E-post fagleder: berit.a.augland@sandnes.kommune.no Telefon: 476 85 830 
Aktivitør: merete.holta@sandnes.kommune.no Telefon: 51 97 33 04 

BOKEN KOMMER
Biblioteket har et tilbud til alle kommunens 
innbyggere, også dem som av helsemessige 
årsaker ikke kan oppsøke biblioteket selv. «Boken 
kommer»- tjenesten er gratis, og tilbudet gjelder 
for hjemmeboende eldre, langvarige syke, 
funksjonshemmede som ikke selv kan komme 
til biblioteket. Bøkene bringes hjem til deg av 
frivillige fra Røde Kors ca. hver 4. mandag. 

Ansatte ved biblioteket vil finne de bøkene / 
lydbøkene du ønsker. Kjenner du noen dette vil 
passe for, kan du tipse dem. 

Påmelding til Unn Flesland Loukili, tlf. 911 59 
161 / 51 68 37 50 eller epost: unn.flesland.loukili@sandnes.kommune.no 
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RISKA bo- og 
aktivitetssenter
Amboltveien 6, 4311 Hommersåk. Tlf. 51 68 59 50
Vi har dagsenter med plass til mellom 10 og 15 
brukere, eldresenter og 46 sykehjemsplasser. Vi har 
fått en sykkeltaxi som er veldig populær i fint vær, 
ellers har vi og vår egen bil som vi kan kjøre tur 
med. Drivhus og paviljong står lett tilgjengelig på 
utsiden. Andre aktiviteter og tilstelninger blir annonsert etter hvert, samt også på 
Facebook.

Senteret har FRISØR og FOTTERAPEUT.
Kontakt senteret.

Vi har behov for frivillige besøksvenner. 
Ta kontakt med Grethe Lill Birkeland, 
tlf. 51 68 59 50 

RISKA ELDRESENTER 
Amboltveien 6, 4311 Hommersåk – tlf. 51 68 59 50
Sandnes kommune har ansvaret for driften av eldresenteret. Vi holder til i kafeteriaen 
i Riska bo- og aktivitetssenter. Kom innom og besøk oss, treff kjentfolk eller få nye 
venner. Servering av middag og kaffemat. 

ÅPNINGSTIDER: 
TIRSDAG OG TORSDAG 
KL. 10.00 - 14.00

TIRSDAG: Bingo kl. 11.30.
   Middag m/dessert/suppe 
   kl.12.30. Pris kr. 92,-

TORSDAG: Bingo kl. 11.30.
   Middag m/dessert/suppe 
   kl. 12.30. Pris kr. 92,- 

Andre aktiviteter og tilstelninger blir annonsert etter hvert. 
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RISKA
FOTKLINIKK

Tar vare på dine føtter!

I en fotbehandling får du:
* Fotbad * Fjerning av hard hud  * Klipp, 

slip og rens av negler  

* Fjerning av torner  * Lett fotmassasje 

Autorisert Fotterapeut Berit Åreskjold 
riskafotklinikk.bestille.no
Mobil: 93 22 16 89 

Nye og flotte lokaler, gratis parkering rett utenfor!

Amboltveien 9, 4311 Hommersåk

BYHAGEN
BO- OG AKTIVITETSSENTER

MAIL: kari.ohma@sandnes.kommune.no / 
TELEFON: 51 97 21 00 (resepsjonen)

FRISØR:
Erna Hårdesign
Ta kontakt for timebestilling på telefon: 951 32 588

Senteret har fotterapeut.

Kan du, eller noen du kjenner, bidra som frivillig 
med å være: Turvenn / besøksvenn, hjelpe til på 
fester, synge / spille, bake etc. 

Ta kontakt med aktivitør/
frivillighetskoordinator:
e-post: miriam.helen.g.nilsen@sandnes.kommune.no 
mobil: 468 09 471 (8.30-14.30, mandag til fredag)
 

ANNONSE
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Lokallagsstyret

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) er en politisk og  
livssynsmessig nøytral organisasjon for alle som har arbeidet i kommune, 
fylkeskommune og/eller stat. Alle som har arbeidet i offentlig sektor, er 
tjenestepensjonister.
Dessverre er tjenestepensjonsordningen under press.
LOPs hovedoppgave sentralt er å sikre våre pensjonsrettigheter slik at vi får 
vår rettmessige andel av den pensjonsordningen vi har betalt inn til gjennom 
hele våre yrkesaktive liv. Det er medlemmene i LOP som gir organisasjonen 
tyngde i viktige og nødvendige drøftinger som har stor betydning for oss; 
herunder trygdeoppgjøret. I tillegg får LOP-medlemmer som ønsker det, 
gratis, personlig og konfidensiell bistand i pensjonssaker og i saker som 
berører testamente, arv, skifte, booppgjør og fremtidsfullmakt.

Lokallaget, LOP Rogaland Sør, støtter forbundets sentrale arbeid, 
men  tilbyr også et fellesskap der vi samles og deler opplevelser.
Lokallagets vårprogram sendes til alle medlemmer i begynnelsen av januar. 
Høstprogrammet sendes ut i juni.

For mer informasjon, fullstendig program og/eller innmelding, se hjemmesida 
vår, www.lop.no/rogaland eller kontakt lokallagsleder Bjørg Brekke Sørskog:
E-post: bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no   Tlf. 906 69 184

Medlemskontingenten er kr 420 per år. 
Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund eller Norsk Radiografforbund, betaler bare lokallagskontingent, kr. 
120, da disse forbundene dekker den sentrale delen av kontingenten for sine medlemmer.

 

Landsforbundet for offentlige 
pensjonister 

 
Rogaland Sør lokallag 

 
 
LOP Rogaland Sør er godt i gang med vårprogrammet når dette leses. 
Lokallaget ble stiftet i 1997, og fyller følgelig 25 år nå i 2022. 
190 medlemmer var med og markerte jubileet 9. februar på Hotel 
Residence i Sandnes. 
 

 
 

For mange av medlemmene våre er lokallaget i LOP først og fremst et trivelig 
møtested der vi samles og får påfyll i form av interessante foredrag, varierte 
kulturelle innslag, aktuelle kurs, kulturopplevelser og fellesreiser i inn- og utland.  

Men for de fleste er også LOPs sentrale arbeid viktig: 

• LOP er den eneste landsdekkende organisasjonen som primært 
 ivaretar interessene til pensjonister fra offentlig sektor. 
• LOP er politisk- og livssynsmessig nøytral.   
• LOP har drøftingsrett ved lønnsoppgjør og statsbudsjett, og er 
 høringsinstans i alle saker som angår pensjonisters levekår og 
 rettigheter. 
• LOP sentralt har rådgivere som gir medlemmer gratis, profesjonell 
 rådgivning og bistand i saker som gjelder pensjon, arv, boskifte, 
 testament og fremtidsfullmakt. 

 
Du er velkommen som medlem! 

 
Du finner mer informasjon på hjemmesida vår, www.lop.no/rogaland, 
eller ved å kontakte lokallagsleder Bjørg Brekke Sørskog: 
E-post: bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no   Tlf. 906 69 184 
 

Foto: Per Egeland
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Når dette sendes til trykk, gjenstår fortsatt et par arrangementer i 
høstprogrammet: kurs om fremtidsfullmakt 09.11., og førjulsfest 

30.11., men det meste av LOPs program for høsten 2022, ligger nå i 
minnealbumet:

Dagstur i Bjerkreim og Ørsdal, september

Medlemsmøte i  Fredheim Arena, september

Tur til Irland, her i Aillwee Cave, august

Bedriftsbesøk Høg-Jæren vindpark, oktober

 

 
Landsforbundet for offentlige pensjonister.       Rogaland Sør lokallag 

 

 
 
 
 
MEDLEMSMØTE: 

• Onsdag 4. mai: «Til glede, lyst og ettertanke»: Søstrene 
Øvregaard har et variert repertoar og underholder med musikk, 
sang, stubber, dikt og litt til. 
 
 
REISE: 
17. – 22. AUGUST 
Irland med Dublin og Limerick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styret i LOP Rogaland Sør 

  
Medlemskap i LOP koster kr. 400,- per år, med følgende unntak: 

 
Norsk Sykepleierforbund og Norsk Radiografforbund dekker sentral 

kontingent for sine medlemmer, derfor betaler de kun 
lokallagskontingent, kr. 120,- per år. 

Programmet for vårhalvåret 2023 er under arbeid.
Det blir 3 medlemsmøter med varierte, aktuelle  foredrag og spennende 
kulturelle innslag.  Februar- og mai-møtene holdes i underetasjen I Frøyland 
og Orstad kyrkje. Mars-møtet legges til Fredheim Arena, Sandnes. Reisetilbud 
med ulik varighet  i både inn- og utland planlegges, og det kommer tilbud om 
kurs, bedriftsbesøk og rabatterte billetter til  kulturarrangement. 
Fullstendig vårprogrammet legges ut på hjemmesida vår I slutten av desember: 
www.lop.no/rogaland
Alle medlemmer får også programmet i posten  i begynnelsen av januar.
Ta gjerne kontakt dersom noe av dette er interessant for deg!
Vennlig hilsen
for styret i LOP Rogaland Sør
Bjørg Brekke Sørskog
lokallagsleder
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NÆRTURER I SANDNES
Sandnes Turlag arrangerer 
nærturer med turleder i bydelene 
i Sandnes.

Mandag er fast turdag, 
med start kl. 18.

Turene er av varierende lengde 
og tar mellom 1,5 og 2,5 timer. 
Korte pauvser underveis mens 
turleder forteller litt om området 
vi går i.

Husk hodelykt i den mørke 
årstiden, og brodder hvis det er glatt.

Turprogram for høsten 2022:

Dato: Tittel: Oppmøte:
30.01 Riskaturen Riska kirke

06.02 Luraturen Lura kirke

13.02 Stangelandturen Gisketjørn 

20.02 Figgjoturen Figgjohuset

06.03 Bogafjellturen Bogafjellhallen

13.03 Forsandturen Bergekrossen

20.03 Ganddalturen Ganddal idrettsplass

27.03 Sandvedturen Sandvedparken

17.04 Maudlandturen Riska kirke

23.04 Soma/Malmheimturen Somaheimen

08.05 Austråtturen Høyland kirke

15.05 Vagleturen Vagleskogen

22.05 Trones/sentrumsturen Gisketjørn

05.06 Hanaturen Hana idrettsplass

Du finner mer informasjon 
om våre turer på 

Facebook eller på stf.no
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GABBI & DE JULEBYGDA (Edmund Ims & Co. AS) 
tilbyr dagligvarer levert hjem til deg! 
Du ringer og bestiller på tlf. 51 67 11 11 senest torsdag ettermiddag, 
og får levert maten hjem til deg på fredagen.

Ta kontakt for mer informasjon om kjøreruter og andre opplysninger. 
Spør etter ”Gabbi” eller Karin. J

GABBI & DE JULEBYGDA, TLF. 51 67 11 11
Email: julebygda@ngbutikk.net
Hjemmeside: www.julebygda.no

ANNONSE

”Vi over 60” Fagforbundet Sandnes
Fagforbundet Sandnes har sin egen pensjonistgruppe og kaller oss for “Vi over 60“ 
Fagforbundet Sandnes. Den er åpen for alle fagforbundets pensjonister/ uførepensjonister 
og for pensjonister / uførepensjonister som har vært ansatt i Sandnes kommune. 

På møtene våre har vi underholdning, servering og bingo.

Turgruppa vår går tur hver tirsdag med oppmøte i Melsheia kl. 09.50.
Alle er velkomne til å delta.

Vi har planlagt 4 møter til våren og planlegger en utenlandstur, 4-5 dager første del av mai. 
Det vil komme mer informasjon på nyåret.

Møtene blir hver tredje torsdag i måneden og starter kl. 17.00.

Møtedatoer er: 
19. januar, 16. februar, 16. mars og 20. april
Møtene er i kantinen i Nye Sandnes Rådhus, Rådhusgata 1.

For flere opplysninger eller spørsmål, ta kontakt med:
Beth Ambjørnsen, mobil 908 76 869 Mail: beth.fagforbundet@gmail.com
May Klingan, mobil 988 66 037, e-post: may.klingan@lyse.net
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Kontaktinformasjon til syn og 
hørselskontakt i Sandnes kommune

SYN: 
Er synsevnen din redusert til cirka 
6/18 (0,33) eller dårligere, eller du har 
redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn 
eller dårlig mørkesyn, kan du ha behov 
for synshjelpemidler. 
Ditt synstap må være dokumentert av 
øyelege eller annen spesialist. 

Synskontakten kan:  

• Kartlegge ditt funksjonsnivå  
• Hjelpe deg som har nedsatt syn 

med å finne gode løsninger eller 
hjelpemidler for å   fungere i hverdagen 

• Formidle synshjelpemidler og gi opplæring og oppfølging i bruk av disse 

Synskontakt: Kristine Bjørnevoll-Tveit, tlf. 957 66 433

HØRSEL:
Har du nedsatt hørsel, kan du ha behov for 
hørselshjelpemidler. Ditt hørselstap må være 
dokumentert av spesialist, eller du må ha innvilget 
høreapparat fra Folketrygden. 

Hørselskontakten kan: 

• Kartlegge ditt funksjonsnivå 
• Hjelpe deg som har nedsatt hørsel med å finne 

gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i 
hverdagen.  

• Formidle hørselshjelpemidler og gi opplæring 
og oppfølging i bruk av disse 

Hørselskontakt: Renate Gravdal Ueland, 
Telefon: 904 16 885 
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Forsandheimen ligger nydelig til like ovenfor kaien og det rosa Coop-bygget på Forsand. Det 
er fin utsikt til både Høgsfjorden og Lysefjorden, og ellers den flotte naturen rundt. 

Forsandheimen ble bygget i 1971, men har i de senere år blitt bygget ut og rommer i dag både 
helsestasjon, legesenter, aktivitetssenter, solstue, 26 serviceleiligheter i tillegg til en somatisk 

avdeling og en avdeling for personer med demens. Det er også tilbud om fotterapeut, 
fysioterapeut og frisør og ikke minst et flott kjøkken hvor middager ofte blir lagd fra bunn. 

Høstens store begivenhet har utvilsomt vært Forsandheimens 50-års jubileum. «Heimen» 
startet opp 01.09.72, og Terje Helgeland  ble som 25-åring den første styreren. Og tenk det 
var han i 30 år! Det må jo være et sikkert tegn på trivsel, og at Forsandheimen var en god 

plass å være for både personal og beboer. 01.09.22 ble det stor jubileumsfest, og alle beboere 
med pårørende var invitert, samt ordfører Stanley Wirak og æresgjestene Terje og Ingfrid 

Helgeland – se bilder.  

Utover nyåret vil vi fortsette med våre faste aktiviteter som bingo, Syng med oss, andakt m.m. 
Frelsesarmeen vil fortsette å komme en mandag ettermiddag i måneden, og Åse og Astrid vil 

ha sine månedlige ettermiddagsdrøs med ulike tema, «lått & løye», kaffe og fine samtaler.  

Vi har knyttet oss til flere frivillige som bidrar på ulikt vis – de er en utrolig viktig ressurs for 
oss. Men vi er stadig på jakt etter flere - uansett alder. Vi har en flott minibuss hvis du kunne 
tenke deg å kjøre tur med noen av beboerne på ettermiddagstid? Eller kanskje du liker å spille 

spill, piano, bake, fortelle historier eller bare prate? Ta gjerne kontakt om du tenker dette 
kunne vært noe for deg. 

Ønsker dere alle et innholdsrikt og godt nytt år – ta godt vare på hverandre. 

 

 

 

 

 

FFoorrssaannddhheeiimmeenn  

EEvvyy  LLiilllleehhaammmmeerr  
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AKTIVITETER FOR 
ELDRE PÅ FORSAND
KRAFTSTASJONEN 
v/ Forsandheimen, en møteplass for alle. 

Alle aktiviteter er fra kl. 10.30 til 11.30.

BINGO: Mandager i oddetallsuker
SYNG MED OSS: Hver tirsdagr
ONSDAGSKAFE: Med kulturelt innslag
SKJEMT OG ALVOR: Med Ole Wollert og Hege. 
         Torsdager i partallsuker

Senteret har FRISØR og FOTTERAPEUT.

MIDDAG: Muligheter for middagsbestilling, bestilles dagen før.
   Betaling med Vipps eller faktura.

KYRKJETORGET, FORSAND KIRKE.
MANDAG KL. 10 - 14. Stikk innom for kaffe og en drøs, alle velkommen.
ONSDAG KL. 11. Oppmøte ved kirken for gåtur i nærområdet, en tur for alle.
TORSDAG KL. 19-21 I oddetallsuker. SY - STRIKK - KLIPPEKVELD.
Her er det stor plass, store bord, store spritflasker, kjempestor kaffetrakter og små teposer. 
Vi kan inspirere og hjelpe hverandre om vi står litt fast. VELKOMMEN!
KYRKJESKYSS: Kontaktperson Per Hagen tlf. 99513384, se ellers www.forsand.kyrkja.
no

FORSAND SYMJEHALL
Offentlig bading tirsdag, torsdag, fredag kl. 17.00 - 20.00, søndag kl. 12.00 - 16.00.
Onsdager kl. 17.00-18.15 funksjonshemmede, kl. 18.15-19.30 voksne over 18 år.

FORSAND BIBLIOTEK ER BETJENT
Tirsdag kl. 16.00-19.00, torsdager kl. 09.00 - 15.00, fredager kl. 12.00 - 15.00.
Biblioteket er selvbetjent hverdager fra kl. 08.00 - 22.00, samt lørdag og søndag fra kl. 
09.00-17.00.

SENIORDANSEN
Vi danser Ringdans og Linedans. Ingen er avhengig av partner, vi danser etter fargebånd. 
Seniordansen er et godt sosialt treffsted, og dans gir god trening for balanse og koordinasjon, 
samt god bevegelsestrening.

Grunnet Koronatiltak er dansen nå flyttet til Folkets Hus på Jørpeland inntil videre.
En torsdag pr. mnd. midt i måneden møtes vi i Folkets Hus kl. 12.00-14.00. Alle velkommen.
Evt. spørsmål kan rettes til Hildur Seldal, 915 38 796 eller Bjørg Tungland, 909 52 341. 

Hjemkjøring av mat kan bestilles hos Joker.
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Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til kreftpasienter og pårørende. Våre frivillige er til stede ved våre 
Vardesenter eller distriktskontor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tromsø. Gjennom 
Kreftforeningens rettshjelp ønsker vi å gi juridisk veiledning, slik at de som rammes av kreft skal ha en bekymring mindre. 

Vi søker etter frivillig jurister/advokater til våre Vardesenter og distriktskontor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Kristiansand, Bodø og Tromsø. 

Hva kan du bidra med?
➢ Juridisk veiledning til kreftpasienter og pårørende som kommer innom på drop in-besøk eller booker avtale på forhånd 

ved våre Vardesenter/distriktskontor
➢ Oppfølging av henvendelser i etterkant 

Hva får du som frivillig i kreftforeningens rettshjelp? 
➢ Mulighet til å bruke din fagkompetanse til å hjelpe kreftpasienter og pårørende med å få oppfylt sine rettigheter
➢ Utstrakt klientkontakt
➢ Et stort nettverk av jurister og advokater
➢ Tilgang til fagsamlinger og kurs for frivillige i regi av Kreftforeningen
➢ Opplæring og oppfølging fra ansatte i Kreftforeningen 

Hvem ser vi etter?
➢ Du har avlagt juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
➢ Du er serviceinnstilt (må evne å se klientenes behov og vekke tillit)
➢ Det er ønskelig med relevant erfaring innen trygderett, helserett, forsikringsrett og/eller arbeidsrett
➢ Du kan bruke data som arbeidsverktøy

Vi har særlig behov for jurister med lang erfaring, og pensjonerte jurister er velkomne til å søke.

For mer informasjon om Kreftforeningens rettshjelp se vår nettside.

Har du spørsmål om vervet eller ønsker å bli frivillig, send oss en e-post med CV, vitnemål og eventuelle attester til 
rettigheter@kreftforeningen.no. Eventuelt kan du melde din interesse ved å fylle ut skjemaet på vår nettside. 

Kreftforeningens rettshjelp søker frivillige jusriter / advokater
Er du jurist og vil bidra til at kreftrammede får en bekymring mindre? 
Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til kreftpasienter og pårørende. Våre 
frivillige er til stede ved våre Vardesenter eller distriktskontor i Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tromsø. Gjennom Kreftforeningens rettshjelp ønsker 
vi å gi juridisk veiledning, slik at de som rammes av kreft skal ha en bekymring mindre. 

Vi søker etter frivillig jurister/advokater til våre Vardesenter og distriktskontor i Oslo, 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tromsø. 
Hva kan du bidra med?

 → Juridisk veiledning til kreftpasienter og pårørende som kommer innom på drop in-
 besøk eller booker avtale på forhånd ved våre Vardesenter/distriktskontor

 → Oppfølging av henvendelser i etterkant
Hva får du som frivillig i kreftforeningens rettshjelp?

 → Mulighet til å bruke din fagkompetanse til å hjelpe kreftpasienter og pårørende med 
 å få oppfylt sine rettigheter

 → Utstrakt klientkontakt
 → Et stort nettverk av jurister og advokater
 → Tilgang til fagsamlinger og kurs for frivillige i regi av Kreftforeningen
 → Opplæring og oppfølging fra ansatte i Kreftforeningen

Hvem ser vi etter?
 → Du har avlagt juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 → Du er serviceinnstilt (må evne å se klientenes behov og vekke tillit)
 → Det er ønskelig med relevant erfaring innen trygderett, helserett, forsikringsrett og/

 eller arbeidsrett
 → Du kan bruke data som arbeidsverktøy

Vi har særlig behov for jurister med lang erfaring, og pensjonerte jurister er velkomne 
til å søke. For mer informasjon om Kreftforeningens rettshjelp se vår nettside.

Har du spørsmål om vervet eller ønsker å bli frivillig, send oss en e-post med CV, 
vitnemål og eventuelle attester til rettigheter@kreftforeningen.no. Eventuelt kan du 
melde din interesse ved å fylle ut skjemaet på vår nettside.
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Vi er en frivillig organisasjon, som gir støtte til lindrende enheter for innkjøp 
av utstyr og innredning av pårørende rom. Vi gir også økonomisk støtte til 
enkelt personer som er rammet av kreft.
ALLE VÅRE ARRANGEMENT FINNER STED I BYHAGEN KAFFISTOVE, 
EIDSVOLLSGT. 26 I SANDNES.  
Kveldstreff kl. 19.00 avvikles siste torsdag i måneden. 
Kontaktperson er: Berit Hesby, telefon 916 89 991.
Kveldstreff kl. 19.00 avvikles siste torsdag i måneden. 
Kontaktperson er: Berit Hesby, telefon 916 89 991.
Siste torsdag i oktober har vi vår årlige basar på Ganddal bydelshus. 
Kontaktperson er: Gunvor Nordbø, telefon 907 82 790.
Den årlige bussturen (dagstur), blir gjennomført 25. mai 2023.
Vi har ukentlige turer i Sandvedparken hver mandag kl. 17.00. 
Kontaktperson er: Bodil N. Tollefsen, telefon 907 83 200.
Støtt oss gjerne med Grasrotandelen (Norsk Tipping) Org.nr. 984 009 496, 
eller som medlem kontonr. 3260 14 56930, Vipps nr. 534278. 
E-postadr. Kreft.stottegruppe@yahoo.no  Telefon 994 99287, 
eller ved kontakt til leder Ragnhild B Skjæveland, telefon 404 01 785. 
Følg oss gjerne på Facebook. 

BARN OG KREFT

Barn i Sør-Rogaland i familier, der barnet, 
søsken, mor eller far har kreft, kan søke 
om å få en «opplevelsesdag»
for familien, verdi kr. 2.000,-.  

Kontaktperson er Ragnhild Nygård, 
Telefon: 991 08 234.
Søknad sendes: barnogkreft@yahoo.net 
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APOTEKENE I SANDNES
APOTEK 1 HEGREN, Vågsgaten 16 (Bystasjonen) tlf. 51 68 17 90
Mandag – fredag kl. 09.00 – 20.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00

VITUSAPOTEK SYMRA VÅGEN, Vågsgt. 33 tlf. 51 60 71 00
Mandag – fredag kl. 09.00 – 19.00
Lørdag kl. 09.00 – 15.00

APOTEK 1 VÅGEN SANDNES, Elvegt. 11 tlf. 51 60 51 70
Mandag – fredag kl. 10.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

APOTEK 1 KVADRAT tlf. 51 63 51 50
VITUSAPOTEK KVADRAT tlf. 51 67 79 48
Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00

APOTEK 1 MAXI tlf. 51 68 28 50
Mandag – fredag kl. 09.00 – 20.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00

BOOTS APOTEK SAMARIT, Holbergsgt. 15 tlf. 51 60 97 60
Mandag – fredag kl. 09.00 – 17.00
Lørdag kl. 09.00 – 15.00

VITUSAPOTEK HOMMERSÅK tlf. 51 66 85 40
Mandag – fredag kl. 09.00 – 16.30
Lørdag kl. 09.00 – 13.00

VITUSAPOTEK GANDDAL tlf. 51 67 99 90
Mandag – fredag kl. 08.30 – 16.30
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

VITUS APOTEK BOGAFJELL tlf. 51 68 84 28
Mandag – fredag kl. 09.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

VITUSAPOTEK KJOSAVIK, Flintergt. 4 tlf. 400 34 407
Mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

STANGELAND APOTEK AS, Solavn. 88 tlf. 51 66 89 00
Mandag – fredag kl. 09.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

VITUSAPOTEK LURABYEN tlf. 51 66 55 50
Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00

APOTEK 1 BRUELAND tlf. 51 66 60 00
Mandag – fredag kl. 10.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

VITUSAPOTEK SANDVED tlf. 52 90 01 00
Mandag – fredag kl. 08.30 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

VAKT
APOTEK

VITUSAPOTEK 
LØVEN

Olav V’s gt. 11 
Stavanger

tlf. 51 91 08 80

Mandag - fredag 
kl. 08.30 - 23.00

Lørdag 
kl. 09.00 - 23.00  

Søndag og 
helligdager 

kl. 11.00 - 21.00

SANDNES 
LEGEVAKT 

TELEFON 
116 117
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SYKEVAKTEN
Kirkens omsorgstjeneste

Vi tilbyr:
• Transport/følge til lege, tannlege, sykehus, 

fysioterapi, eldresenter, fotpleie o.l.
• Avlastning for pårørende
• Besøkstjeneste
• Tilsyn
• Hjelp til å handle
• Trivselskjøring

Dette er et tilbud til alle i Sandnes kommune.

Tjenestene koster kr. 30 pr. time, samt bilutgifter (km-
sats, parkering, bom).
Minstepris er kr. 100 pr. oppdrag.

En av våre målsettinger er at flest mulig skal få bo i 
sitt eget hjem lengst mulig.

Leder for Sykevakten: Luanne Dalmose
Telefon: 456 37 449  
Åpningstid: Alle hverdager: kl. 09:00-14:00
I skoleferier: kl. 09:00-13:00 
E-post : sykevakten.sandnes@kirken.no 

DEN NORSKE KIRKE I SANDNES
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Aktivitetsvenn 
– dobbel glede 

Faktaboks: 
• Aktivitetsvenn skal gi personer med demens 

flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

• Den frivillige aktivitetsvennen og personen med 
demens gjør hyggelige aktiviteter sammen, som 
for eksempel å gå tur, gå på kino eller konsert, 
spille spill, fiske, sykle, eller bare møtes for en 
kopp kaffe og en liten prat.

• Alle frivillige aktivitetsvenner får kurs, 
veiledning og oppfølging.

• Aktivitetsvenn i Sandnes kommune etableres 
i samarbeid med Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, Sandnes demensforening og 
Sandnes frivilligsentral.

• Aktivitetsvenntilbudet drives i over 190 av 
landets kommuner. På landsbasis finnes det 
omkring 3000 frivillige aktivitetsvenner.  

• Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for 
å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens, 
og er interesseorganisasjon for personer med 
demens og deres pårørende. 

For mer informasjon om Aktivitetsvenn; 
se Nasjonalforeningen for folkehelsen sine 

nettsider: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/
aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/ eller 

skriv til 
aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med:
Bjarte Bjørnsen, leder på Sandnes frivilligsentral

Telefon: 51 33 50 90
bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no
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Sandnes menighet ønsker alle 
velkommen til gudstjenester. 
Hovedinngangen er tilpasset 
for rullestolbrukere. 

Sandnes menighet inviterer også til:

• Regelmessige besøk på eldreinstitusjonene: 
Andakt v/ prest eller diakon. Se egne program for disse.

• Besøk med nattverd hjemme, eller samtale i enerom.
Det kan gjelde spørsmål om tro eller andre sider ved livet 
som er godt å dele med en som kan lytte, 
og tie. Ta kontakt med prest eller diakon om 
du ønsker personlig kontakt. 

Sokneprest Lina Håland:  mob. 413 18 282 e-mail: lh968@kirken.no
Prost Tom Krager:    mob. 912 44 212 e-mail: tk566@kirken.no
Diakon Maria Fredrikke Tjersland  mob. 993 83 391  e-mail: mt496@kirken.no

ANNONSE
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FRISKLIV 75
2023

Er du født i 1948?

Høsten 2023 blir det nytt
tematreff for 75 åringene i

kommunen.
 

"Hvordan kan jeg bevare
meg vel?"

RÅDHUSET 7.NOV 2023
9:00-14:30

SETT AV DAGEN ALLEREDE NÅ!

Les mer på:
www.sandnes.kommune.no/frisklivssentral
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Styrke- og balansetrening 70+
Frisklivssentralen i Sandnes har et gruppetilbud til deg som er over 70 år og har 
behov for å komme i gang med styrke- og balansetrening. For å delta må du kunne 
gå uten hjelpemidler.

Gruppetreningen vil foregå 2 ganger i uken, i 10 uker. 

Målet med treningen:
- Opprettholde eller forbedre styrke og balanse
- Få kunnskap om hvordan du kan trene på egenhånd og vedlikeholde 
funksjonsnivået
- Trene videre alene eller hos andre aktører

Når: Mandager og torsdager kl 10:00-11:00 eller 11:00-12:00. 
Oppstart i februar og september

Hvor: Byhagen, Eidsvollgata 26, 4307 Sandnes

Påmelding eller mer informasjon:
Frisklivssentralen i Sandnes
Mobil: 469 30 491

Det er begrenset antall plasser og løpende påmelding. Dersom gruppen blir full 
settes du på venteliste til neste treningsgruppe.
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NASJONALFORENINGEN SANDNES DEMENSFORENING 
Ble startet i 1998.  
På møtene våre veksles det mellom rene informasjonsmøter og sosialt samvær. Gjennom faglige foredrag og 
samtaler med andre i samme situasjon, får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha 
for den som er syk og for pårørende. Sandnes Demensforening arrangerer hvert år Pårørendeskolen – et 
kurstilbud til deg som har omsorg for eller er venn til en person med 
demens. 
 
Nærmere info på: 
http://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/rogaland/sandnes-demensforening/  
 
Vil DU bli medlem? Vil du vite mer om oss? Vi ønsker oss flere, både aktive medlemmer og 
støttemedlemmer, til å hjelpe oss i det viktige arbeidet. 
 
Som medlem i en demensforening får du medlemsbladet «Hjerte og Hjerne» med 4 utgivelser i året. 
 
Medlemskontingent er: 
Enkelt medlemskap: kr. 350,- 
Familiemedlemskap: kr. 450,- 
Medlem i flere lag: kr. 400,- 
 
TA GJERNE KONTAKT MED: 
Njål Erland:   epost: njal.erland@ivar.no    mobil: 91 57 59 88 
Irene Eik Killingland:  epost: irene.eik@moller.no   mobil: 45 28 91 76 
 
ØNSKER DU Å SNAKKE MED NOEN?/ HAR DU SPØRSMÅL OM DEMENS? 
DEMENSLINJEN 
Telefontjeneste er bemannet av Helsepersonell med taushetsplikt. 23 12 00 40 
Betjent mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00. 
 
Arrangementer våren 2023 
 
PÅRØRENDESKOLEN 
Dette er et kurs for deg som har omsorg for eller er venn med en person med demens og vil vite mer. 
Kurset går over 5 kvelder. Hver kveld inneholder en undervisningsdel og en samtaledel i grupper. 
Når: tirsdager i uke 8, 10, 11, 12 og 13 Kl.  18.30 – kl. 21. 
Oppstart: tirsdag 21.febreuar kl. 18.30 
Hvor: Mossige Minde, Solaveien 58, Sandnes 
Kursavgift: kr 300,- pr. person 
Påmelding til: 
Irene Killingland Eik, epost irene.eik@moller.no, mobil 45 28 91 76 
Kitty S. Øvstebø, epost kittys@lyse.net, mobil 99 26 13 87 
 
ÅRSMØTE 
Når: mandag 13. februar 2023 kl. 19 
Hvor: Skeianetunet, Sandnes 
Årsmelding for 2022 -  årsregnskap for 2022 - valg av nytt styre - åresalg og utlodning.  
Servering av kake og kaffe. Velkommen! 
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Demenskoordinator – hvem, hva, hvor?

Jeg, Eli Pihl, er ansatt som demenskoordinator i Sandnes kommune, og 
har kontor på Trones bolig- og eldresenter. Jeg er utdannet sykepleier 
med videreutdanning i Psykisk helsearbeid og metoder for personsentrert 
omsorg. Jeg har arbeidet i institusjon, ved alders-psykiatrisk poliklinikk, 
forelest for studenter ved UIS og vært aktiv i Demensvennlig samfunn 
i Sandnes.

Demens er en hjernesykdom som en ikke kan bli frisk av. Men det finnes 
medisiner, og aktiviteter som kan forsinke utviklingen. Det er derfor 
lurt å få avklart hva hukommelsesutfordringene kommer av. Trenger du 
noen å snakke med, ta kontakt enten du selv har utfordringer, eller du 
lurer på noe i forhold til foreldre, ektefelle eller en bekjent!

Demenskoordinator ønsker å være en støttespiller for personer med 
demens. Jeg inviterer meg gjerne inn i hjemmet til personen med 
demens, og pårørende. Sammen prater vi om hva som kan være lurt 
å avklare, før sykdommen utvikler seg for mye. Jeg vil også være en 
kontaktperson, så lenge personen med demens ønsker det.

Demenskoordinator leder hukommelsesteamet. Hukommelsesteamet 
består av sykepleier og ergoterapeut, vi gjør en utredning i forhold til 
hukommelsesvansker etter henvisning 
fra fastlege. Etter en utredning vil 
fastlegen kunne avgjøre om dette er en 
demenssykdom. 

Er du pårørende til en person 
med demens eller en som har 
hukommelsesutfordringer? Ta kontakt 
hvis du trenger noen å snakke med! 

Eli Pihl
Demenskoordinator i Sandnes Kommune
Telefon: 51 68 15 16 / Mobil: 908 55 168
demenskoordinator@sandnes.kommune.no
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Sandnes Gand Hagelag
Stiftet 1947
Org.no. 983 992 374
- et lag for alle! 

Sandnes Gand Hagelag er tilknyttet 
Det norske Hageselskap.

Sandnes Gand Hagelag inviterer deg til møter med gode, varierte, års tilpassede 
foredrag, hagevandringer og turer. Hagelaget har som formål å være en 
interesseskaper, formidler av smarte ideer og annet som er aktuelt for årstiden ute i 
hagen såvel som inne. Bildene viser noen av temaene vi har hatt i det siste.

Sandnes Gand Hagelag avholder sine møter i Lura Bydelshus, dersom ikke annet 
er spesifisert. Starttidspunkt er kl. 19.00. Møtedag er siste mandag i måneden, med 
unntak av juni, juli og desember. Møtene er åpne for alle.
Følg oss gjerne på Face book: Sandnes Gand Hagelag.

Hvordan lage enkle og fine dekorasjoner  Bier og blomster. Hvilken nytte har vi av 
  blomstene?
Møtene passer like godt for deg som bor i blokk som i enebolig. Her kommer 
medlemmer med lang erfaring og som gjerne har hatt store hager og vært ivrige 
dyrkere til de som har en balkong/ terrasse og noen krukker med planter. Takhøyden 
er stor og vi i hagelaget ønsker at alle skal få med seg gode tips på veien. Vi deler 
gladelig våre erfaringer og er åpne for nye ideer til møtene våre. Vi samarbeider 
også med andre lokale hagelag og vil tipse om dette på møtene. På møtene er det 
også servering av kaffe/te og kaker. 

Entrè kr. 50,-
Har du spørsmål? Ta kontakt med en i styret eller leder: 
Leder: Gerd Astrid Stokkeland mobil: 971 56 090 gerd.astrid.stokkeland@gmail.com  
Sekretær: Connie Hadland mobil: 913 89 242 connie@kielsen.no    

Velkommen innom!
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 Sandneshallen  
 venter på deg!  

 
 
 
 
SENIORTRENING  
Bli med på Seniortrening på  
tirsdager fra kl. 10 - 11 og torsdager fra kl. 10 - 11. 
Pris kr. 55,- pr. trening. Klippekort m/ 10 klipp kr. 350,-. 
Kafé etter treningen med mulighet til å kjøpe kaffe og vafler. 
Noe du lurer på? Kontakt oss på tlf. 919 12 765. 
 

Trimmen er et samarbeid mellom Sandnes Eldreråd og Sandneshallen.  
Det vil være veileder til stede. Du kan trene styrke, balanse, gange, løping,  
Ballspill og klatring. Her er det alltid tørt og varmt!  
 

Tlf. 919 12 765 | www.sandneshallen.no 
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Lunde Bo- og aktivitetssenter
Haugen 16, 4323 Sandnes

Lunde Bo- og aktivitetssenter har 3 sykehjemsavdelinger, 
samt 2 avdelinger for eldre med psykiske lidelser. 
Vi har flere kjekke aktiviteter for våre beboere og ønsker frivillige varmt 
velkommen.
Vi trenger flere frivillige! Har du eller noen du kjenner litt ekstra tid å avse?

Oppdrag kan være: 

• Delta på turgruppe, partallsmandager 
• Besøksvenn / turvenn til enkeltbeboere
• Turer på vår Christiania Bike
• Hjelpe til på fester / arrangementer
• Hjelpe til på utflukter
• Synge og spille 
• Bake

Kunne du tenke deg å bidra med noe som ikke er oppført, ta kontakt likevel.  
Sjekk gjerne ut vår side på Facebook; Lunde Bo- og aktivitetssenter

Ønsker du å være FRIVILLIG hos oss? 
Ta gjerne kontakt med aktivitør 
Sisilie Høiland Tollefsen på telefon 
402 00 974 eller mail: sisilie.tollefsen@sandnes.kommune.no
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Med syv års erfaring kan Hjemmeomsorg as tilby private 
hjemme- og omsorgs-tjenester som er tilpasset deg og 
dine behov. Arbeidet utføres av pålitelige omsorgspersoner 
som er fleksible og tilgjengelige. 
Vi yter service av høy kvalitet og tilstreber å innfri det som 
forventes.

Ønsker du eller dine nærmeste hjelp med:

Med syv års erfaring kan Hjemmeomsorg as tilby private hjemme- og omsorgs-tjenester som er tilpasset
deg og dine behov. Arbeidet utføres av pålitelige omsorgspersoner som er fleksible og tilgjengelige. 
Vi yter service av høy kvalitet og tilstreber å innfri det som forventes.

• Personlig stell og pleie
• Hjelp i hjemmet
• Følge til lege, tannlege eller sykehus
• Handling
• Tilberedelse av måltider

• Tilsyn og avlastning for pårørende
• Hovedrengjøring
• Konkurransedyktige priser
• Sosialt samvær
• Personlig assistent

Bedriftsvn. 20, Sandnes 
Tlf: 51 97 96 00, Mob. Jorunn: 92 41 38 25, Hilde: 45 86 87 22
E-post: post@hjemmeomsorg.no
www.hjemmeomsorg.no, org. nr. 987311339

AS

Ønsker du eller dine nærmeste hjelp med:

Med syv års erfaring kan Hjemmeomsorg as tilby private hjemme- og omsorgs-tjenester som er tilpasset
deg og dine behov. Arbeidet utføres av pålitelige omsorgspersoner som er fleksible og tilgjengelige. 
Vi yter service av høy kvalitet og tilstreber å innfri det som forventes.

• Personlig stell og pleie
• Hjelp i hjemmet
• Følge til lege, tannlege eller sykehus
• Handling
• Tilberedelse av måltider

• Tilsyn og avlastning for pårørende
• Hovedrengjøring
• Konkurransedyktige priser
• Sosialt samvær
• Personlig assistent

Bedriftsvn. 20, Sandnes 
Tlf: 51 97 96 00, Mob. Jorunn: 92 41 38 25, Hilde: 45 86 87 22
E-post: post@hjemmeomsorg.no
www.hjemmeomsorg.no, org. nr. 987311339

AS

Bedriftsvn. 20, Sandnes 
Tlf: 51 97 96 00, Mob. Jorunn: 92 41 38 25, Hilde: 45 86 87 22 

E-post: post@hjemmeomsorg.no
www.hjemmeomsorg.no, org. nr. 987311339

Ønsker du eller dine nærmeste hjelp med:
• Personlig stell og pleie
• Hjelp i hjemmet
• Følge til lege, tannlege 
 eller sykehus
• Handling
• Tilberedelse av måltider

• Tilsyn og avlastning for 
 pårørende
• Hovedrengjøring
• Konkurransedyktige 
 priser
• Sosialt samvær
• Personlig assistent

ANNONSE
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HLF SANDNES OG SOLA
Ditt lokale hørselslag. Din hørsel – vår sak.

HLF har flyttet møtene til Gandsfjord Seniorsenter i Roald Amundsensgate 28 B 
i Sandnes. Møtene avholdes andre mandagen i måneden kl. 19.00.

9. januar Møte
13. februar Årsmøte
13. mars  Medlemsmøte  

Leder: Hans Ananiassen, tlf. 415 63 733, 
hans.ananiassen@gmail.com

HØRSELHJELPEN / LIKEMENN 

En gang i måneden kommer hørselshjelpen / likeperson til Gandsfjord Seniorsenter. 
De er behjelpelige med stell av høreapparat og salg av batterier. Trenger du å snakke 
med en likeperson, ta kontakt. Tjenestene er gratis.

Kl. 12.30 på følgende dato: 
20. januar, 17. februar, 17. mars, 21. april og 12. mai

Kontaktperson: Signe Lund Gjerstad, tlf. 416 39 662, signelugj@gmail.com 

Lura bo- og aktivitetssenter
Somaveien 88, 4313 Sandnes - Tlf. 51 67 97 00
Lura bo- og aktivitetssenter er en del av Omsorg Nord. 
Senteret består av 4 avdelinger med døgntjenester, sone 
for hjemmetjenester og dagaktiviteter.

Senteret har tilbud om frisør og fotterapeut. 
Aktivitetsplanen for senterets felles aktiviteter legges ut på Facebook hver uke. 
Bli venn med oss på Facebook: Lura boas. 

For å kunne tilby et variert kulturtilbud er vi avhengig av frivillige.

Kunne du tenke deg og bli en del av Lura boas-laget, er du hjertelig velkommen!

Ta kontakt med Katrine B. Knutsen på telefon 51 67 97 00 eller
Mail: Katrine.B.Knutsen@sandnes.kommune.no
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Helsefremming og 
mestring 

for personer med demens 
 
 
 
 

Vil du være med i forskning? 
 
Vi søker hjemmeboende personer over 65 år med demens i tidlig fase til å være med 
på et kurs som fokuserer på hvordan leve best mulig med demenssykdom. 
 
     

 
Kurset går over 10 uker, det er digitalt og det gir deg 
kunnskap, råd og tips som kan være til nytte i hverdagen.  
 
 
Formålet med forskningen er å finne ut hvordan man kan 
håndtere livshendelser og situasjoner som følge av 
demenssykdommen. 

 
 

For mer informasjon om studien; www.shapeproject.eu.  
 

Er du interessert? For påmelding, ta kontakt med: 
 
 
 
 
 
 

SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og 
samhandling Tlf.: 90 79 92 85 eller e-post: sesamforskning@sus.no 

  SHAPE 
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Velkommen til Norges største festival om – og for – eldre!  
8.–11. mai 2023 på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger 

Mer informasjon og program på www.sesamfestivalen.no.  

 
 

 

08.05.23 
 

Internasjonal forskningsdag 
09.05.23 SESAM fagkonferanse dag 1 

Åpen publikumskveld 
10.05.23 SESAM fagkonferanse dag 2 

11.05.23 WiseAge dag 

 
 
 

 
WISEAGE er SESAM sin plattform for brukermedvirkning og 

samfunnsengasjement hvor personer over 60 år delta i forskning - som deltaker, 
brukerrepresentant eller i formidling av kunnskap. 

 
Bli med i WISEAGE eller få mer informasjon? 

  
SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling 

Stavanger Universitetssjukehus, Postboks 8100, 4068 Stavanger 
Telefon SESAM +47 51515619 / WISEAGE +47 468 94 609 

 
Følg oss på Facebook: WiseAgebySESAM 

Sammen åpner vi opp  
for en bedre alderdom 
Brukermedvirkning • Forskning • Kunnskapsformidling 
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Din hjerne er unik 
– del den med oss

SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved 
Stavanger universitetssjukehus – gjennomfører en omfattende forskningsstudie 
på hvordan hjernen utvikler seg når den eldes. Nå ønsker de deltakere! 
Forskningsprosjektet heter PROTECT Norge og baserer seg på en nettbasert 
forskningsplattform kalt PROTECT, utviklet av Kings College London og Exeter 
University i Storbritannia hvor det allerede er over 30 000 deltakere. PROTECT 
Norge ledes av senterleder ved SESAM Prof. Ingelin Testad 

En fantastisk mulighet til å bidra
PROTECT Norge er en fantastisk mulighet til å ta del i banebrytende norsk forskning 
ved å «logge på» hjemmefra! Ved å delta i PROTECT Norge hjelper du forskere 
til å få bedre og mer inngående kunnskap om demens. I tillegg får du tilgang til 
hjernetrimspill som kan hjelpe å opprettholde og forbedre dine hjernebaserte 
ferdigheter.

PROTECT handler om å beskytte oss i alderdommen
Hjernen holder fremdeles mange hemmeligheter for oss. Blant annet hvorfor og 
hvordan demens oppstår. Har hjernetrim positivt effekt? Mange svar står ubesvarte, 
derfor er det viktig at flest mulig blir med i forskningsprosjektet. 

Det er lett å delta
Det er faktisk moro, interessant og lærerikt å delta i PROTECT. Dessuten er det 
viktig for fellesskapet. 

Du kan ta del i 
denne studien 
dersom: 

 ✓Du er over 50 år. 

 ✓Du er bosatt i Norge. 

 ✓Du har en 
datamaskin eller 
et nettbrett med 
internettilgang. 

 ✓Du ikke har en 
demensdiagnose. 
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Hva innebærer deltakelse i studien?
Deltakere i PROTECT vil årlig over en periode på inntil 5 år

• gi informasjon om demografi, livsstil, fysisk og psykisk helse og medisinbruk
• gjennomføre nettbaserte tester som måler hjernebaserte ferdigheter, som 

hukommelse.

Deltakere får også mulighet til å delta i andre studier med lignende formål via 
PROTECT Norges nettside.

Hva er målet med PROTECT Norge?
Ved å gjenta tester som måler hjernefunksjon en gang i året over en periode på 
5 år, vil utviklingen i hjernen følges over tid. Denne utviklingen, koplet sammen 
med informasjonen om blant annet livsstil og genetikk, vil hjelpe forskere å kunne 
besvare spørsmål som:

1. Hvordan påvirker vår livsstil, trening og søvnvaner risikoen for demens?
2. Hva er de tidlige tegnene på demens? Hvordan skiller disse seg fra vanlig 

aldring?
3. Hvilken rolle spiller gener i den aldrende hjernen?

Svarene gjør oss bedre til å forebygge og behandle demens.

Prosjektgruppen i PROTECT Norge.
Fra venstre: Dag Aarsland, forskningsleder, Martha Therese Gjestsen, forskningskoordinator, Jon Arild 
Aakre, PhD stipendiat, Ingelin Testad, senterleder og prosjektleder i PROTECT Norge, Mona Halvorsen, 
forskningskonsulent, Helen Wigestrand, administrasjonskonsulent, Nina Ailin Mæland, forskningskonsulent.

Du kan lese mer om PROTECT Norge studien her: www.sus.no/sesam 
eller du kan melde deg på her: www.protect-norge.no  
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NASJONAL DIGITAL PLATTFORM FOR 
HELSEINFORMASJON
Mottar du eller en av dine pårørende 
hjemmesykepleie eller praktisk bistand 
– hjemmehjelp? 
Visste du at du nå kan kommunisere 
med kommunen via www.helsenorge.
no? 
Helsenorge.no er en nasjonal digital 
plattform for helseinformasjon. Her 
kommuniserer du trygt med dine 
helsekontakter, for eksempel fastlege, 
sykehus eller hjemmesykepleie. Du 
kan se avtaler, avbestille besøk eller 
sende og motta meldinger.
Slik gjør du det: 
Logg inn på nettsiden med bank-id. 
Du kan starte en dialog ved å gå på 
Helsekontakter og finne den tjenesten 
du vi ha kontakt med. Samtalen 
legger seg under menypunktet 
Meldinger. Du kan se planlagte 
besøk fra hjemmesykepleien eller 
hjemmehjelpen under menypunktet 
Timeavtaler.
Dette er et godt alternativ til å ringe 
til oss for beskjeder som ikke haster. 
Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra den som mottar 
tjenester. 
Du finner mer informasjon på denne nettsiden https://helsenorge.no/
hjelpetilbud-i-kommunen/kommunale-hjemmetjenester-pa-nett. 
Her finnes informasjon om innlogging, innstilinger, meldinger og hvordan 
representere andre.

Sandnes kommune – modig, romslig og sunn
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ANNONSE

GRAMSTADTUNET 
VED DALSNUTEN

HVER SØNDAG OG TORSDAG 
KL. 12 - 15

TURKAFE   
Hver torsdag 

kl. 10.30
 BLI MED TURLEDER PÅ TUR 

ETTERFULGT AV 
KAFEBESØK

Vil du leie Friluftslåven eller 
Gramstadhuset?

Kontakt oss for tilbud og bestilling på 
mail: bestyrergramstad@stf.no

VELKOMMEN TIL ÅPEN KAFE
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Noen av de fineste øyeblikkene i livet 
er planlagt. Hvorfor skulle det plutselig 

endre seg selv om du har levd en stund?
De aller fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge vi kan. Da er det lurt å tenke 
over hva som blir viktig for deg i årene som kommer. For noen kan det være å 

gjøre tilpasninger der du bor i dag. For andre kan et helt nytt hjem være en bedre 
løsning.

Små grep kan gjøre store forskjeller, enten du skal pusse opp, ominnrede eller 
vurderer å flytte til en annen bolig. På nettstedet www.planleggelitt.no vil du finne 
inspirasjon og gode råd om hva du bør tenke på når du skal tilpasse boligen for en 

god alderdom.  

Sandnes kommune er også i gang med planlegging. Under prosjektparaplyen 
«Sandnes blir eldre», forbereder vi oss for å møte den streke veksten i antall eldre 
i Sandnes kommune på best mulig måte. Vårt viktigste mål er at flest mulig skal 

være sjef i eget liv kunne bo i eget hjem lengst mulig. 
 

Frivilligsentralen
Vil du være med å gjøre en forskjell i hverdagen?
Noen trenger hjelp. Andre ønsker å hjelpe. Er du en av dem? Trenger 
du en venn eller noen som kan hjelpe deg med daglige gjøremål? 
Frivilligsentralen kan hjelpe deg med å få og gi hjelp. Vi har oppgaver 
til deg! Lønnen du får er ikke i form av penger, men du får glede, smil 
og kontakt med andre mennesker. Bruker betaler dine utgifter. Du treffer 
mange nye mennesker i alle aldre som setter farge på hverdagen din. Er du 
interessert?
For mer informasjon om hvordan du kan bli informasjonsvenn, ta 
kontakt med Bjarte Bjørnsen på telefon: 959 89 573 eller epost: 
frivillighetsentralen@sandnes.kommune.no
Ønsker du eller noen av dine nære en aktivitetsvenn, ta kontakt med 
demenskoordinator i Sandnes kommune på telefon 51 68 15 16 eller epost: 
frivilligsentralen@sandnes.kommune.no 
FRIVILLIGSENTRALEN I SANDNES
Eidsvollsgaten 48, 4307 Sandnes, telefon 51 33 50 90, mobil 959 89 573
Email: frivilligsentralen@sandnes.kommune.no 
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Vi takker våre annonsører
for velvillig støtte!

•  Coop Høyland og Jæren BA

•  Sandnes Sanitetsforening

•  Sparebank 1 SR-Bank

•  Skoringen

•  Vold Regnskap AS



Allservice

Returadresse:
«Mortepumpen»
Eiganes og Tasta helse- og sosialdistrikt
Løkkeveien 99, postboks 55 – 4001 STAVANGER

993HJELP
TIL ALT MULIG

VI ER TOTAL LEVERANDØR
AV ALLE TYPER

HÅNDVERKTJENESTER
OG KAN HJELPE MED

™

♣ TØMMERARBEID
♣ MURERARBEID
♣ MALERARBEID
♣ RØRLEGGERARBEID
♣ ELEKTRIKERARBEID
♣ FLISELEGGING
♣ HAGEARBEID
♣ OG MYE MER

VI PÅTAR OSS OGSÅ TOTALRENOVERING AV
BADEROM

Ta kontakt på

Tlf. 993 45 357
www.993hjelp.no

Returadress:
Gandsfjord Seniorsenter
Roald Amundsensgate 28 B
4307 Sandnes

ANNONSE


