
 

Halvårsplan vår 2022 
Byparken seriorsenter i Vefsn kommune, Tlf: 90 11 91 80 

Kaffe og noe attåt serveres fra klokken 10-14 

Sitt ikke alene – be med deg en venn og kom 

 

Aktiviteter: 

Sterk og stødig treningsgrupper - passer for deg som erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, 

ustøhet i enkelte situasjoner og redusert gangfunksjon. Ring oss for mer informasjon. 

Håndtreningsgruppe tirsdag og torsdag kl. 12:30-13:15 - håndtreningen utfordrer 

bevegelighet i fingrene og kan være aktuelt for seniorer med revmatisk sykdom, slag eller 

andre utfordringer som påvirker finmotorikken. Ring oss for mer informasjon og påmelding. 

Åpen helsestasjon onsdager kl. 10-14 - forebyggende og helsefremmende tilbud. Kan utføre 

enkle helsetester. Ved spørsmål kan du ringe vår sykepleier Sissel Fagereng 90 13 78 35. 

Drop-in hos hørselsforeningen torsdager klokken 11-13 - få råd og veiledning for stell eller 

bruk av høreapparat hos HLF Vefsn. Her kan du også kjøpe batteri, slanger eller nye filter. 

Massasje og velvære - hudpleien VGS er her en gang i mnd og utfører diverse behandlinger. 

Timebestilling på seniorsenteret, kom innom eller ta kontakt per telefon. Vi har også en 

massasjestol det er mulig å benytte seg av. 

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 og treff andre med samme interesse. 

Godt utstyrt håndarbeidsrom, åpen hver dag- en sosial arena der kreativiteten kan 

blomstre. Ta gjerne med eget arbeid og møt andre med samme lidenskap. En gjeng møtes 

allerede på onsdager kl. 10 som har plass til flere. 

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 og 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. 

Bli bitt av bridgebasillen - kom og spill med bridgeklubben og damebridgeklubben. Ta 

kontakt med oss for mer informasjon.    



 

 

 
Kurs og underholdning:  

 
Lyst på livet – påmelding og oppstart i mars - en hyggelig og meningsfull livscafè som 

fremmer egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønster i hverdagen. Ring 

oss for informasjon og påmelding for våren 2022. 

Kan vi bo lengre hjemme ved hjelp av teknologi? 23. mars kl. 12-13 - Hege Tangen 

presenterer og demonstrerer ulike typer velferdsteknologi i bruk i Vefsn kommune. 

Vi lager digital fotobok –  20. april klokken 12-13 - et nybegynnerkurs for deg som ønsker å 

lære mer om digitale fotobøker. Bildebok er en fantastisk måte å bevare minnene på! Ta 

med egen smarttelefon eller PC. 

Busstur til Sverige i april – påmelding og egenandel 150 kr. - vi planlegger en busstur til 

Hemavan denne våren. Kom innom oss for mer informasjon (forbeholdt gjeldende 

koronasituasjon). 

Busstur til Øyfjellet – påmelding 100 kr. Pr pers. - bli med og opplev vindmølleparken i 

mai/juni. Avgang fra byparken seniorsenter kl. 10:00. 

Grilling sammen med bakgårdgjengen - vi griller sammen en sommerdag i juni. 

Gode råd om medisinhåndtering 6. april - Stian Skogly fra Apotek 1 orienterer.  

Kurs i bruk av nettbank i mai - Veiledning og informasjon om bruk av nettbank.  

Vårkonsert 4. mai kl.11:00 - vi synger sammen med kor uten grenser. 

 

Følg oss gjerne på facebook for fortløpende orientering. Vi heter byparken seniorsenter. 

https://www.facebook.com/Byparken-seniorsenter-Vefsn-kommune-221892599253211 

 

 

  

Hente- og bringetjeneste 
 

Seniorer som ikke kan komme seg selv til seniorsenteret, og ikke har mulighet til å benytte 

kollektiv transport, kan ta kontakt med oss for skyss på tirsdag og torsdag,  

telefon 90 11 91 80. Må meldes inn senest 13:00 dagen før. 


