ET MØTESTED I NÆRMILJØET

Bygge fellesskap

Skape engasjement

Motiverer til frivillig
innsatts i nærmiljøet

Sagene Frivilligsentral. Et møtested i nærmiljøet som drives av
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), med støtte fra
Kulturdepartementet og Sagene bydel.

Motto: Bedre hverdag

FASTE AKTIVITETER

NÆRMILJØKAFÉ MED
RIMELIGE PRISER
I kafeen vår kan du komme innom og få deg en
kopp kaffe til 5 kr og et smørbrød til 20 kr eller
vaffel til 15 kr. Kom innom og slå av en hyggelig
prat. Alle er velkomne!

Åpen kafé:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

16-19
10-15
14-19 Salg av suppe fra 16
10-15
10-15

Tegne- og malekurs: Torsdag 10.00-15.00
Fredagslunsj: Bordfellesskap, hjemmelaget varmmat
inkl. kaffe/dessert kl. 13.00 Pris kr. 50.

LEIE AV LOKALER
Frivilligsentralen har 2 lokaler som leies ut til alkoholfrie
arrangement i helger og enkelte kvelder. Kafeen har plass til
ca. 60 personer med storkjøkken. Peisestua i 15.etg har
panoramautsikt og plass til små selskap eller møter på ca 20-25
personer. For booking og priser ta kontakt med:
olehermod@sagene.frivilligsentral.no

Suppe og Bibel: Onsdag 17.30-18.30
Daglig samlinger i stille rom (15 min) kl. 15
Metropolen Fritidsklubb:
Mandag: 16.30-19.30 for 5.-6. klasse
Tirsdag: 16.30-19.30 for 4.-7 klasse Kunst og
håndverk
Onsdag: 16.30-19.30 for 7.-8. klasse
Vi har PC-er med tilgang til internett, ulike spill og
muligheter for fellesskap med andre.

PROGRAM OG ÅPNINGSTIDER I JUL og
NYTTÅR:
11. desember: Julebasar kl. 13-15
24. desember: Julaftenfeiring 15-19. Påmelding kr 150,- til det blir fullt.
1. Juledag -STENGT2. Juledag kl 12 Sanggudstjeneste med etterfølgende lunsj, juletreff i
samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet.
Mandag 28.desember og tirsdag 29. desember: Romjulskafé 11-15
31.desember: Nyttårsfeiring kl 20-24. Påmelding 100,- til det blir fullt
Lørdag 2. desember har TV Norge reprise på Den hemmelige millionæren.
Programmet vil gi et lite innblikk i Frivillgsentralens arbeid.

NORSKKURS
Vi tar imot påmelding til
norskkurs 4.-8.januar ved
personlig fremmøte på
Frivilligsentralen.
Kurs på flere nivåer,
formiddag og kveldskurs.
Pris: 400,For mer info, se vår
hjemmeside:
www.sagene.frivilligsentral.no

Åpningstider kontor:

Telefontider:

Kontakt oss:

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Sandakerveien 61
0477 Oslo
Tlf: 47 47 32 57
post@sagene.frivilligsentral.no

10.00-15.30
14.00-19.00
10.00-15.30
10.00-15.30

10.00-12.00/13.00-15.00
14.00-17.00
10.00-12.00/13.00-15.00
10.00-12.00

www.sagene.frivilligsentral.no

Det er kun fantasien som setter grenser for
hva som kan gjøres Frivillig.

konto: 8220.02.90956
Takk! Takk til dere som støtter oss økonomisk
eller på andre måter. Vi er takknemlig for alle frivillige timer som
blir gjort hos oss. En innsats til stor glede og hjelp for andre.

NYHETSBREV JULEN 2015

VI ØNSKER DERE
ALLE EN RIKTIG GOD JUL
OG ET GODT NYTT ÅR
EN STOR TAKK TIL VÅRE
FRIVILLIGE!
Tusen takk for innsatsen til alle våre dyktige frivillige i
administrasjonen, besøkstjenesten, alle våre norskkurslærere,
kaféverter, kjøkkenpersonale, de som går ærend og følger eldre og
uføre til legekontor og sykehus og de som hjelper til på fester og
arrangementer. Takk til de som gjør praktiske oppgaver,
småreparasjoner og går ærend. Takk til ledere i Metropolen
fritidsklubb og takk til alle som støtter oss økonomisk.
Frivilligsentralen er en stor dugnadsarena der alle bidrar, smått eller
stort med de resurser hver enkelt er utstyrt med.
2015 har vært et godt år med positiv velvilje og engasjement fra
både frivillige deltakere. Jeg vet det har betydd mye for mange å bli
møtt med et smilende fjes når de har kommet inn av døren. For meg
er dette et spennende og godt sted å være. Det har vært berikende å
bli kjent med nye mennesker og samtidig ha gode medarbeidere ved
min side med felles ønske om å skape en bedre hverdag for de som
bor i Bydel Sagene. Jeg ser frem til fortsatt stimulerende samarbeid i
året som kommer.
Hilde Muri Krahn, daglig leder

NY Kunst og Håndverksklubb på
METROPOLEN
Hver tirsdag fra kl 16.30-19.30 er det klubb på
Metropolen som holder til i kjelleren til
Frivilligsentralen. Klubben startet i oktober og er
for barn og unge fra 4-7.klasse. Klubben ledes av
Billedkunstner Maria Sundby, som jobber på
Frivilligsentralen i en 40 % stilling.
Barna har laget skilt i spreke farger, med fine ord
som er hengt opp i nærmiljøet. De siste gangene har
vi jobbet med tegneoppgaver, maleri smykkelaging
og lyslykter. Vi har også brettet origami. Barna får
servert middag når de kommer. Tilbudet er gratis,
og det er fortsatt plass til
flere barn.
METROPOLEN Sandakerveien
61, rett bak gymsalen til
Nordpolen skole.
VELKOMMEN!

Maria Sundby

GÅR DU MED TANKER
OM Å MELDE DEG SOM
FRIVILLIG?
Vi trenger hjelp til ulike oppgaver på
sentralen og i nærmiljøet. Det kan
dreie seg om:
- matlaging, miljøarbeid i kafeen
- følge eldre og uføre til
helsetjenester
- små reparasjoner
- gå ærend, handle etc.
- ledere i fritidsklubben
- være besøksvenn eller turvenn
- Være med i fritidsklubb

Bildet er fra årets julebord for de Frivillige. David og Hilde rapper en tekst om
Frivilligsentralens frivillige. Tusen takk til GE-Volunteers for nydelig mat og oppvarting.
Foto: Peder Klingwall – www.klingwall.no

SAGENE FRIVILLIGSENTRAL
Møte mellom mennesker
Motto: ”Bedre hverdag”
Intervju med Eva og Christelle som har blitt kjent gjennom
Sagene Frivilligsentral.
Sagene Frivilligsentral har i dag om lag 50 registrerte besøksvenner,
både menn og kvinner i alle aldre.
Ønsker du å være besøksvenn kan du kontakte Synnøve Spanne, som
har ansvaret for å tilrettelegge for de som ønsker å få en besøksvenn
og de som ønsker å være besøksvenn. Synnøve kan kontaktes på
mail: synspann@gmail.com eller personlig oppmøte i
Sandakerveien61. Telefon 47473257

Eva hadde hørt om Frivilligsentralen for mange år siden,
men ikke tenkt på at hun kunne bruke den selv. Da hun
fikk høre at det var mulig å få en besøksvenn ringte hun
Sagene Frivilligsentral våren 2014. Det var altså slik hun
traff Christelle. De to møttes første gang i mai 2014.
Christelle og søsteren fant Sagene Frivilligsentral, etter å
ha undersøkt hva som fantes av frivillige organisasjoner.
Siden Sagene Frivilligsentral lå i nærheten av der de bor
bestemte de seg for å ta kontakt for å finne ut hva de kunne
bidra med. Christelle fant fort ut at hun ønsket å være
besøksvenn.
Eva bor på Treschows hus- en omsorg+bolig i Sagene
bydel. Opprinnelig kommer Eva fra Stjørdal, men har
bodd mesteparten av sitt voksne liv i Oslo. Eva har mistet
både en sønn og en datter. Hun har en datter igjen som bor
på Tolga. Hun har et barnebarn også, som bor i Levanger.
Men det er ikke så veldig ofte hun treffer dem, på grunn av
avstanden. Da er det godt å ha Christelle som besøker
henne når hun kan. Christelle studerer Administrasjon og
Ledelse på BI, og sier det er et godt avbrekk i en hektisk
hverdag å være sammen med Eva. "Når jeg har vært
sammen med Eva, går jeg alltid derifra med et smil om
munnen, sier Christelle"

Eva og Christelle.

De to gjør hverdagslige ting sammen, ser en god film,
spiller kort, eller tar en tur ut om det er fint vær. Og ikke
minst setter de begge stor pris på de mange gode
samtalene, der det deles gleder så vel som sorger. De ler
mye sammen sier de begge, og har blitt veldig glad i
hverandre. Humor er viktig i deres vennskap, og de har
den samme humoren, det er de begge veldig glad for.
Christelle nevner en veldig koselig dag da hun besøkte
Eva. Eva hadde laget nydelig ovnsbakt kylling, og den
dagen koste de seg ekstra sammen, de hadde noen veldig
fine samtaler den dagen som Christelle minnes godt.
Christelle har en hund som det hender hun tar med seg til
Eva. Eva er veldig glad i dyr og har hatt mange dyr selv,
men på grunn av hennes helsetilstand kan hun ikke ha
egne dyr i dag- da er det hyggelig å få være sammen
hunden til Christelle. Det blir også en del hundeprat sier
de begge.
-Eva ser på Christelle og sier: "Jeg er veldig glad i deg
Christelle- det vet du" "Jeg er veldig glad i deg også Eva,
svarer Christelle"

På Bildet:
MartinRuud

UNGE FLYKTNINGER FRA TORSHOV TRANSITTMOTTAK
Hver torsdag kl 13.30-15.00 kommer det omlag 25
unge gutter i alderen 13-18 år til Sagene
Frivilligsentral.
Det er Frivillig Hans Wessel Holst, og tre andre
norsklærere som tar seg av disse unge guttene. De
fleste kommer fra Afghanistan og noen fra Syria. De
har nylig ankommet landet og venter på hva som skal
skje videre.
På Frivilligsentralen lærer Hans guttene litt
grunnleggende norsk. Setninger som "Jeg er" "Jeg
kommer fra" "Jeg har det bra" Hans har også lært de
noen norske sanger. På torsdager kan man høre glade
sangstrofer i huset som:
"Jo mere vi er sammen, er sammen, jo gladere vi
blir."
Det er likesåvel det sosiale med å komme hit, som å
lære de norsk sier Hans. Det er et fint avbrekk og en
oppmuntring for ungdommene å komme seg ut av
huset på transittmottaket, og det å treffe andre
mennesker forteller Hans.
I tilegg til å hjelpe flyktningene fra Torshov
transittmottak er Hans Wessel besøksvenn for flere i
bydelen.

Eller han følger personer som trenger det til sykehus,
lege eller hjelper noen å handle. I tilegg hjelper han til
med norskundervisningen på huset om det trengs. "Når
man ser hvor glad enkelte blir for litt hjelp, og hvor
mye det betyr for noen, ja da gir det meg en så stor
glede selv, takknemligheten jeg opplever fra
menneskene - det er den aller største belønningen."
I tilegg sier Hans at han trives så godt i miljøet på
Frivilligsentralen,

Hilde er en fantastisk leder og jeg treffer så mange
spennende mennesker her.

Foto: Peder Klingwall – www.klingwall.no
F.v. Hans, Rosa og Katarzyna

