
   HALVÅRSPLAN VÅR 2021 
AKTIVITETSSENTERET FOR SENIORER I VEFSN KOMMUNE 

TLF: 90 11 91 80 

Kaffe og noe attåt serveres fra klokken 10-14  

INFORMASJON OM AKTIVITETER: 

Mandag, tirsdag og torsdag klokken 13-14: Treningsgruppe inspirert av Sterk og stødig  

Tren med oss 1 gang pr. uke i 10 uker. Dette tilbudet passer for deg som erfarer endringer i 

bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og redsel for å falle 

og/eller har falt. Ring oss for påmelding 90 11 91 80. 

Onsdager klokken 10-14 Åpen helsestasjon  

Forebyggende og helsefremmende tilbud. Få råd og veiledning når det gjelder egen helse. 

Kan utføre enkle helsetester. Oppstart av forebyggende hjemmebesøk til de som er 78 år og 

ikke har hjemmetjenester. Ved spørsmål kan du ringe vår sykepleier Sissel Fagereng 

 90 13 78 35. 

Siste torsdag hver måned er hørselskontakt fra Vefsn kommune her klokken 12-15 

Hørselskontakten er utdannet ergoterapeut og er behjelpelig med søknad på diverse 

hørselshjelpemidler. 

Torsdager klokken 11-13 drop-in hos hørselsforeningen 

Få råd og veiledning for stell eller bruk av høreapparat hos HLF Vefsn. Her kan du også kjøpe 

batteri, slanger eller nye filter. 

Hudpleien videregående skole (VGS2) er her en gang i mnd og utfører diverse behandlinger 

Timebestilling på aktivitetssenteret, kom innom eller ta kontakt per telefon 90 11 91 80. 

                 Godt utstyrt snekkerbod, åpen hver dag   

En sosial møteplass og et godt utstyrt snekkerverksted. Det er etablert en gjeng som treffes 

onsdager kl. 10.00. Produser egne hobby-prosjekter, treff andre med samme interesse, 

erfaringsdeling og lukta av tre.  

Godt utstyrt Syrom med 4 symaskiner, åpent hver dag 

En sosial arena for sy- og strikkeglade. Ta gjerne med eget arbeid og møt andre med samme 

lidenskap. 

Fotterapeut fra basisfot 

Fotterapeut fra basisfot har lokaler hos oss, ta kontakt for time. 



 

Hverdager klokken 10-14 åpent visningsrom for velferdsteknologiske løsninger 

Et eget utstillingsrom hvor du kan se og teste velferdsteknologi eller andre hjelpemidler. 

Drop- in hjelp for enkle dataspørsmål torsdager klokken 12-13 

Ta med egen bærbar datamaskin, nettbrett eller mobil og få hjelp til å dykke inn i 

internettets verden. 

KURS OG UNDERHOLDNING: 

Babysang februar/mars 

Foreldre med babyer synger barnesanger og leker. Kom å bli med i en hyggelig stund på 

tvers av generasjoner. 

Åpen korøvelse med kor uten grenser 

Velkommen til åpen korøvelse! Vi har kaffe og kos og syng gjerne med 

Kan vi bo lengre hjemme ved hjelp av velferdsteknologi 

Prosjektleder for velferdsteknologi i Vefsn, Hege Tangen, presenterer og demonstrerer ulike 

typer velferdsteknologi i bruk i Vefsn kommune. 

«Lev godt som senior» 

Temadag om tjenestetilbudet i Vefsn kommune. Inspirasjon til planlegging og ivaretagelse av 

egen helse (mer informasjon kommer utover våren) 

Sy med oss 

Nærmere informasjon kommer 

Fredagsquis 

Grønne fingre, nærmere informasjon kommer 

Vi lærer å lage digital Fotobok, nærmere informasjon kommer 

Åpen dag på aktivitetssenteret og byvandring, i samarbeid med pensjonistforbund 

Nordland, nærmere informasjon kommer  

 

Senteret har frivillige hjelpere, noe som er til nytte og glede både for de frivillige og oss på 

senteret. Har du lyst, overskudd og helse til å være frivillig, ta kontakt med oss på 

aktivitetssenteret 

HENTE OG BRINGETJENESTE 

Seniorer som ikke kjører selv og ikke har mulighet til å benytte kollektiv transport, kan ta 

kontakt med oss for skyss til aktivitetssenteret på telefon 90 11 91 80. 


