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Kjære leser.

 I skrivende stund er jeg fylt av tanker 
og ideer omkring vårt nye fontenehus på 
Trekanten. Flytteprosessen har vært en 

ryddejobb på minst to plan. Vi har 
sortert binders fra tegnestifter og penner, 
vi har ryddet i papirer, og potteskjulere. 
Men vi har også ryddet i vår praksis, hva 

vi gjør og hvordan vi gjør det. En ny 
bevissthet har flyttet inn i det nye lokalet 

og for tiden jobbes det med å 
innarbeide de nye ideene. Likevel er mye 
ved det samme. Hele vårt arbeid står i en 
ramme av en trekant: frivillighet – likverd 

– relasjoner. Vi vil fortsatt at folk skal 
komme frivillig til oss, og at oppgaver 

gjøres basert på motivasjon og lyst, ikke 
tvang. Vi vil fortsatt at alle mennesker 

skal bli sett, møtt og forstått fordi vi alle 
er like mye verdt i kraft av vår eksistens. 

Vi vil fortsatt arbeide for i bygge og 
ivareta gode relasjoner, slik at vi kan 

bygge et rede av støttende relasjoner der 
vi alle kan hente inspirasjon, trøst, hjelp, 

utfordring og nye muligheter.
 

Altså: Nytt hus. Nye muligheter. Men det 
viktigste er likevel samlet i en trekant.

Psyko-tipsEr du stresset? Kanskje du kan dempe stresset med rett pusteteknikk? Hva med å sette seg ned i 10-15 min og pust dypt (dvs. Pust med magen) og øv på dette. Det kan være vanskelig for en litt stresset person å få det til, men øvelse gjør mester.

Kristin Walstad, daglig leder
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Vår NYE NESTLEDER: STINE!
Tekst: Stine lien
Jeg heter Stine og er så heldig at jeg er blitt 
ansatt som nestleder på Fontenehuset Asker 
fra 1. mars.  Før det har jeg har fulgt Fon-
tenehuset på Facebook en stund og vært inn-
om sammen med en jeg kjenner.  Inntrykket 
jeg satt igjen med var veldig godt, så jeg var 
rask med å søke da det ble en stilling ledig!
 
Frem til nå har jeg hatt flere forskjellige 
jobber innenfor det som kalles boligsosialt 
arbeid. I den siste jobben min var jeg leder 
for Boligtjenesten i Ringerike kommune. 
Før det jobbet jeg mange år i Husbanken og 
på SAFIR i Kirkens Bymisjon. Jeg er glad i 
mennesker og allerede etter de første dagene 
på huset, opplevde jeg at dette er et sted jeg 
vil trives. Medlemmene har masse ressurser, 
ideer og områder de ønsker å utvikle i seg 
selv. Jeg syntes folk her er modige og at 
felleskapet virker inkluderende og støttende.

Jeg ønsker at vi sammen skal utvikle et godt boligprogram på Fontenehuset Asker, slik 
at alle medlemmene har et godt sted å bo. Å ha et godt sted å bo er veldig viktig -  spe-
sielt når man skal stå i jobb og studier. Jeg kjenner en del folk fra det boligsosiale arbei-
det jeg har drevet med før, og håper og tror at vi kan samarbeide med noen av dem i 
forbindelse med boligprogrammet vi skal utvikle.
 
Hvis du lurer på hvem jeg er, kan jeg fortelle at jeg er 52 år og bor sammen med famili-
en min her i Asker. Jeg er egentlig fra Oslo, men har bodd her i de siste årene og syntes 
Asker er et knakende bra sted å bo!
Når jeg ikke er på jobb, liker jeg å være ute i skog og mark. Og så er jeg glad i å seile. 
Sammen med en gjeng damer seiler jeg regatta på onsdagene om sommeren.
 
Vi ses!
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Tekst: oda barman-jenssen

Veien inn i nytt hus!

Fontenehuset asker har lenge sett etter et nytt 
hus, da vi har funnet ut at vårt gamle hus i 

skysstasjonen fort ble for lite for alle 
medlemmene våre. 

Etter mange måneder med leting fikk vi i januar vite 
at vi hadde fått oss nytt hus, og 

flytteprosessen startet for fullt! 
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Veien inn i nytt hus!
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Veien inn i nytt hus!

det har vært mye 
venting og lange 

dager med pakking 
og rydding for å 

komme oss ut av det 
gamle huset. 

Men etter noen lange uker, fylt med pappesker, teip 
og flyttelass har vi endelig kommet oss inn i våre 

nye lokaler i 4.etasje på trekanten. Kapittelet i 
skysstasjonen er over og vi ser tilbake med både 

vemod og glede.  
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Veien inn i nytt hus!
Men! Den som venter på noe godt, 

venter ikke forjeves! 

etter mange uker med pakking, en uke med tomt hus, 
tonnevis med møter og planlegging er vi endelig på 

plass i nytt hus, selv om mye fortsatt gjenstår.

vi gleder oss til vårt nye kapittel 
i knud askersvei 26 B.
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intervju med Lee ELLIOTT
Tekst: Oda barman-Jenssen

I slutten av februar var vi så heldige 
at vi fikk besøk av Lee Elliott og 
Christiane Fitzke fra Mosaic 
Clubhouse i Sør-London. De var på 
besøk hos oss for å følge opp Kris og 
Lene som tidligere i år har vært på 
trening i London og hatt Lee som 
lærer, men også hjelpe oss med å lage 
en såkalt ”action plan”; en plan for 
hva vi i Asker skal gjøre videre med 
vårt nye hus for å oppnå akredittering

Lee selv har vært lærer innenfor fontenehusmodellen i mange år, og har reist rundt til mange fontenehus 
verden over. Han lister opp rundt tjue klubbhus i forskjellige land når vi spør om hvor han har reist. Dette har 
han gjort for å møte mennesker med samme lidenskap som han selv, og for hjelpe dem på sin reise til å bli et  
fullverdig fontenehus innenfor rammene og retningslinjene til fontenehusmodellen. Man kan på mange 
måter kalle han for en veteran med sine ti år med engasjement. På reisen sin til Asker har han med seg 
Christiane Fitzke, et medlem fra Mosaic Clubhouse, som har vært medlem i snart seks år. 

Etter å ha vært innom flere forskjellige fontenehus, ser Lee at det er flere likheter enn ulikheter, og det er han 
glad for. Han uttrykker at hjertet hans synker når han besøker andre organisasjoner eller psykiatriske syke-
hus der de ansatte sitter på egne kontor i uniformer, og skiller seg fra de som bruker tilbudet med synlige 
og usynlige vegger. Det er det som er fint med klubbhusene, sier Lee, at det er noe veldig menneskelig med 
hvordan vi driver huset, og det er noe som er likt i alle fontenehus verden over. Den største forskjellen mel-
lom Asker og London er vel snøen sier han og ler.

Med sine ti år innenfor fontenehuset har han mye å snakke om, og forteller at noe av det han liker best med 
jobben sin er uforutsigbarheten og det at han aldri vet hvem som dukker opp og hvordan dagen blir. Chris-
tiane derimot ler litt før hun forteller at hun liker det akkurat motsatte av han. Hun forteller at det beste med 
fontenehuset er å ha en rutine og en grunn til å stå opp av sengen om morgningen. Når vi spør dem om hva 
de misliker med jobben sin får vi til slutt høre, etter litt nøling, at det kanskje er uforutsigbarheten som er 
mest irriterende. Uforutsigbarheten og at på slutten av dagen har man enda ikke klart å fullføre det man plan-
la at man skulle gjøre den dagen, forteller Lee og ler litt. Han sier at det er viktig å ha et åpent sinn selv om 
vi alle kan ha tendenser til tunnelsyn når vi er veldig fokuserte på oss selv og våre oppgaver. Dette er også en 
god treningssak og det finnes kanskje ikke noe bedre sted å øve på dette enn på fontenehuset, sier han.
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intervju med Lee ELLIOTT
Når vi spør dem hva ordene ”psykisk helse” og ”frivillighet” betyr for dem, er derimot svarene mer 
samspilte. Dette betyr for de begge to en slags reise mot bedringen og mot det å finne seg selv, og alt man læ-
rer på veien dit. Lee forteller at han har møtt mange mennesker som forklarer dette på forskjellige måter, men 
hans favoritt forklaring er at fokuset på sin egen psykiske helse er en form for ”oppvåkning”. De er begge også 
enige i at veien mot bedring noen ganger kan være humpete, men med de rette tiltakene og hjelpesystemene 
rundt seg, er det fullt mulig å bli bedre. 

Når det kommer til frivillighet forteller Lee lidenskapelig om hvordan han ser på dette, spesielt innenfor 
fontenehuset. Han forteller om det fine med mennesker som gir sin tid og sine krefter til å drive et klubbhus 
samtidig som de også får mulighet til å hjelpe seg selv til bedre psykisk helse. ”Menneskelig vennlighet er på 
mange måter også en form for frivillighet” sier han og smiler varmt mot oss, og forklarer videre at det å bruke 
litt av sin tid i løpet av en stressende hverdag for å hjelpe andre, er noe av det han verdsetter høyt. 

Vi takket Lee og Christiane for intervjuet og ble ønsket lykke til videre i nytt 
hus, selv om de mente at vi var godt på vei og allerede del av en fantastisk 
familie. Han gir oss tipset at kanskje vi ikke trenger så mye som vi kanskje 
tror, men at vi klarer oss med noen få ”basics” for å drive huset. 

Under besøket av Lee og Christiane fikk vi et kort fra Mosaic Clobhouse og 
chili og ingefær cookies fra London. 
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Overgangsarbeid
Tekst: Kristin Walstad

Hva er Overgangsarbeid? 
Overgangsarbeid er fontenehusenes eget 
arbeidstreningsprogram. Det er lønnede 
deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. 
Fontenehusene kontakter arbeidsgivere og utvikler 
stillinger (opptil 50 %) som husene disponerer for 
sine medlemmer.

Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan 
mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til 
å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og 
forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og 
utføre pålagte oppgaver.
Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder. 
Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for 
post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, 
butikk, renhold og enklere produksjons- og 
assistentjobber.
Fontenehusene står for utvelgelse av medlemmer til stillingen, har ansvar for all opp-
læring og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få 
overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Særtrekket ved overgangsarbeid er at arbeidsgiver aldri opplever sykefravær. Fontene-
husene stiller med vikar ved medlemmers sykdom.

Det er ikke bare et gode for arbeidsgiver. Det reduserer det psykiske presset på med-
lemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for 
mange å prøve seg igjen.
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overgangsarbeid

Vi gleder oss over en ny samarbeidspartner for Overgangsarbeid!!
Asker er i stadig endring og når en flytter ut, flytter en annen inn – og dermed fikk vi 
kontakt med en spesielt spennende nyetablering i Asker.

I våre gamle lokaler i Skysstasjonen skal det startes et helt nytt butikkonsept som vi er 
heldige å få være med på fra starten. På nåværende tidspunkt har vi i samarbeid med 
denne arbeidsgiveren kommet frem til aktuelle oppgaver som er vesentlig i butikkdrift 
og er i gang med å sette sammen stillinger som kan være gode overgangsarbeidsplasser.

I denne prosessen har vi informert alle på huset om inngåelse av disse OA plassene 
og alle som er interesserte har satt seg opp på lister. Videre har vi diskutert aktuelle 
arbeidsoppgaver som vil ligge i disse stillingsinstruksene. Vi har snakket om jobb og 
innhold på Jobbklubb. Alle involverte har reflektert over egen motivasjon for arbeid og 
vi har hatt samtaler en og en for å diskutere muligheter.

Det fine med OA er jo at vi går veien sammen og at den som går ut i arbeid alltid har 
støtte fra huset i alle faser av arbeidsavtalen. 

Prosessen er fortsatt pågående, men vi er sikre på at dette kan bli en bra arbeidserfaring 
for flere.

Det er også spennende muligheter for dagsjobber hos vår nye samarbeidspartner og de 
som ønsker seg slike dagsoppdrag har satt seg opp på liste. Veien videre er å se hvilke 
behov arbeidsgiveren har på dette området slik at vi kan bidra på best mulig måte.
Vi jobber hele tiden med å få til flere gode OA avtaler, så er du interessert– ta kontakt 
med Elisabeth eller Stine.

vårt nye oa sammarbeid!
Tekst: elisabeth mechtenberg
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Vårt førsteinntrykk av fontenehuset var at vi var kommet til et «hipt» sted hvor alle 
ønsket å være. Allerede i resepsjonen ble vi tatt godt i mot og videre møtte vi en 
imøtekommende kultur der alle hilser og er interesserte. Vi er overrasket over hvor 
enkelt og fungerende alt virket, mye på grunn av husets gode struktur. Ved å drifte huset 
sammen med en arbeidsrettet og og valgfri oppgavetavle kan alle og alles ressurser 
brukes. Vi som studenter fant det vanskelig å skille mellom medlemmer og medarbeidere, 
fordi alle jobber side om side. I tillegg til godt

Studentene

Det tok meg lang tid å forberede meg til å dra på 
Fontenehuset. Fra psykologen min anbefalte meg til å dra 
tok det rundt to måneder. Jeg var veldig usikker, men 
klarte til slutt å overvinne frykten og den sosiale angsten. 
Jeg avtalte med ett annet medlem som jeg kjente noe fra før 
om at hun skulle ta meg i mot og vise meg rundt. Det gav 
en liten trygghet, og dørstokkmila ble litt lettere å tråkke 
over. 
Jeg ble tatt godt i mot, mange gode smil og varme øyne. 
Mange kom for å hilse. Jeg følte meg godt tatt i mot, og fikk 
inntrykk av at det var ett trygt sted der jeg kunne være meg 
selv.  Åpenhet og inkludering er ord som blir satt høyt på 
lista, og alle skal føle seg velkommene akkurat som man 
er. Hvis man trenger hjelp er det bare å spørre og man blir 
tatt i mot med åpne armer. Jeg vil takke for at fontenehuset 
finnes og skaper ett fellesskap for oss som kanskje er litt 
utenfor samfunnet ellers.

anonymt medlem

Mitt første møte med huset

samhold og sosialt samvær, byr fontenehuset på 
sykt digg mat. Ikke bare er gjærbakst ett 
hverdagstilbud, men all mat er basert på 
økonomiske og miljøvennlige tilbud. Kvaliteten 
vises alt i alt med det gode oppmøtet hver dag!

Karina, Charlotte, Sigrid, Veronica og Martine.
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Mitt første møte med huset

Jeg er så glad for å ha fått en avtale om å være hospitant på Fontenehuset i Asker. 
Første mandagen i februar møtte jeg opp med store forventninger i de «gamle» 
Fontenehuslokalene. 
Der ble jeg tatt imot på en helt fantastisk måte av både medarbeidere og medlemmer. 
Kjente veldig raskt at dette var et godt og inkluderende sted å være. 
For meg var det en fin tid å komme inn i fellesskapet. Jeg fikk oppleve hverdagen i de 
«gamle lokalene», overgangen til nye lokaler og nå, i skrivende stund, landing i våre nye 
flotte lokaler her på Trekanten! 
Det er med glede jeg kan meddele at huset er fullt av flotte folk. 
Medarbeidere og medlemmer deler dagens små og store gjøremål. Alle kan delta på sin 
måte og være en viktig brikke i et raust fellesskap. 
Fra første dag her på Fontenehuset, ble jeg møtt med stor interesse fra de andre på huset 
og tatt imot som om det var den største selvfølge at nettopp jeg skulle være en del av 
”gjengen”. 
Hver eneste dag får jeg kjenne på hvor viktig gode relasjoner og et godt fellesskap er. 
Vurderer du å ta kontakt? 
Ikke nøl; kontakt Fontenehuset, avtal tid for en omvisning, se hva vi holder på med og 
kjenn på atmosfæren - sjansen er stor for at du kommer til å trives her!

Elisabeth mechtenberg
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Ung på huset
Tekst: Eliann berg & Jenny- katerina
Bilder: Eliann berg, jenny-katerina & Oda Barman-Jenssen

Ung på Huset - hvem er vi? 
Vi er en gruppe medlemmer i aldersspennet 16-30 år, med noen unntak. Vi er en del av 
Fontenehuset i Asker. Vi har møter hver onsdag fra 13.30 til 14.15. Under disse møtene 
administrerer vi prosjektene våre og lufter og diskuterer nye ideer. Vårt fokus er på å 
bygge trygghet og gode sosiale relasjoner, få nye venner og et større nettverk. Vårt øn-
ske er å nå ut til ungdom, unge voksne og støttepersoner rundt personer med psykiske 
helseutfordringer.

Akkurat nå er vi i oppstartsfasen med å starte en blogg. På denne bloggen vil vi skrive 
om temaer som dukker opp i hverdagslivet, oppturer, nedturer og utfordringer. I sam-
svar med bloggen har vi opprettet en instagramkonto kalt Tankespinn, her vil vi legge 
ut bilder som svarer til blogginnleggene vi skriver. Vi tar gjerne i mot tips til hva våre 
lesere ønsker å høre om.

Ett av våre andre prosjekter er å utarbeide et godt samarbeid med kommunene, helse- 
og sosialsektoren, hjelpeinstanser og lignende arenaer hvor unge møtes, ved å holde 
foredrag om psykiske helseutfordringer og vårt arbeid på Fontenehuset.

Samtidig som vi er en selvstendig gruppe er vi en del av arbeidsfellesskapet på fontene-
huset og deltar i alle husets daglige oppgaver og prosjekter.

 
I løpet av de siste månedene har engasjement og arbeidsviljen blomstret i
Ung på huset gruppa. Vi er i gang med å utvikle vårens prosjekter og ideer
som vi gjerne vil ha med flere unge på. Vi håper å se flere unge medlemmer i tiden 
fremover.
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Ung på huset
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Norge
Jeg var en såret due med brente vinger

med brent rede
hånden du ga meg ,ble mine vinger

hjertet du åpnet for meg, ble mitt rede
jeg tar alltid din hånd

jeg vokter alltid ditt hjerte, helt til mitt slår
Norge!

Dikt av Ali adib

16
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5 på huset
Tekst: Jenny-Katerina

1

2

4

5

3

Vinteren er her for fullt og mange drømmer om å reise til varmere strøk, 
men hvor har du lyst til å reise og hvorfor? Vi har spurt noen tilfeldige 

medlemmer og medarbeidere på huset dette spørsmålet 
og dette er svarene vi fikk

Stine lien
Jeg vil reise København. Jeg synes danskene er ett hyggelig folkeslag og at de har 
mange hyggelige spisesteder og spennende gallerier.

morten
Det hadde vært hyggelig med en Kiel tur. Komme seg litt bort og få litt frihet til å gjøre 
det man ønsker. Spise og drikke noe godt, hvile på lugaren eller gå rundt og kikke litt.

Kris
Jeg vil reise til Japan. Dette står på bucket listen min. De ligger visstnok 10 år foran oss 
i den teknologiske utviklingen. Det synes jeg er spennende.

Jenny-Katerina
Jeg ønsker å dra tilbake til Spinalonga, en liten øy utenfor Kreta. Under andre 
verdenskrig ble spedalske sendt ut hit og det ble dannet en koloni. Den har en sterk 
historie og jeg fikk ikke opplevd alt da jeg var der forrige gang, derfor ønsker jeg å dra 
dit igjen.

Mona
Jeg ønsker å dra tilbake til New York, fordi jeg hadde alt for kort tid da jeg var der. Alt 
for mye usett og mye mer å oppdage.
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Vinter quiz
Tekst: Oda Barman-Jenssen

1

2

4

5

3

Vi har skrevet ned våre kjente og kjære fjellvett regler, men det mangler noen 
viktige ord! Klarer du å finne ut av hva som mangler? Skriv ned svarene dine, 

skriv navnet ditt på svarene dine og legg de i forslagskassen. 
Vinneren blir trukket i neste husavis! Lykke til! 

(PS: vær et ærlig menneske og fyll ut svarene uten å søke opp svarenepå nettet!)

Bruk _ _ _ _ og _ _ _ _ _ _ _. Vit alltid hvor du er.

Ta hensyn til vær- og _ _ _ _ _ varsel.

Ta med deg nødvendig _ _ _ _ _ _ for å kunne _ _ _ _ _ _ deg 
selv og andre. 

Spar på _ _ _ _ _ _ _ _ og søk _ _ om nødvendig.

Tilpass alltid turen etter _ _ _ _  og _ _ _ _ _ _ _.
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vinter quiz

6

7

9

8 Ta trygge _ _ _ _ _ _ _. Gjennkjenn skredfarlig 
_ _ _ _ _ _ _og usikker _ _. 

Vær _ _ _ _ _ _ _ _ _ på uvær og kulde, selv på _ _ _ _ _  
turer. 

_ _ _ _ _ _ _ _ turen og _ _ _ _   _ _ _ fra hvor du går. 

Vend i _ _ _ _, det er ingen _ _ _ _ å snu.
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Julequiz svar
Tekst: Silje eggan

1

2

4

5

3

Julen er over og det betyr også at det er tid for ny husavis. Her kommer svarene 
fra julequizzen i den forrige husavisa! 

6

7

9

10

8

Jeg så mamma 
kysse nissen 

Vinneren av quizzen i juleavisa ble: Jenny-Katerina og Joakim! 
Vi gratulerer! Premien blir utlever på neste ukeslutt! Ta kontakt med Oda. 

vi blånisser låner 
og gir noe tilbake

jul i svingen 

home for chritsmas

mistletoe

snømannen kalle

Last christmas

et barn er født i 
bethlehem

feliz navidad

bjelleklang
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program for asker kulturhus

Thomas dybdal 
fredag 3.mars kl. 19.30

magnus grønneberg 
fredag 16.mars kl.19.30

Daniel kvammen 
lørdag 14.april kl. 19.30

Pink Floyd hyllest 
lørdag 21.april kl. 19.30

eva weel skram 
fredag 27.april kl. 19.30

21

* dette er forestillinger vi foreløpig har fått 
billetter til. Det kan komme endringer. 
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MANDAG TORSDAG FREDAGTIRSDAG ONSDAG
09.30 - 10.30
YOGA med Semira
Knud Askersvei 26B
Stengt uke 8

12.00 - 14.00
GOLF med Eivind
Asker golfklubb, 
Høgåsveien 35
Oppstart 7. mai

12.30 - 13.15
SYKKEL 1 med Martin
Sted: Friskvernsklinikken,
4 plan Trekanten

Turgruppe:
Vi anbefaler turgruppene 
på NaKuHel
For nærmere info: www.
nakuhel.no

FAGFORBUNDET
ASKER

11.30 - 12.25
KROPP I BALANSE
med Heidi
Sted: Friskvernsklinikken,
4 plan Trekanten

13.00 - 14.00
VANNGYM med Dana
Asker svømmeklubb
Risenga svømmehall
Stengt uke 8
NB: Klippekort til Risenga 
og Holmen kommer i  
tillegg. Pris kr 450, gjelder 
for 12 klipp

12.00 - 13.00
HUNDELYDIGHET
med Mette 
Asker hundeklubb
Thon hotell Vettre,
Konglungvn 201
Oppstart: uke 9 - 28.02.18

13.00 - 14.00 
STYRKE/ BEVEGELIGHET 
Holmen Tropp & Turn
med Simon
Holmen turnhall v/Skeidar
Stengt uke 8

10.00 - 11.00
YOGA med Semira
Knud Askersvei 26B
Stengt uke 8

13.00 - 14.00
MINDFULNESS
Stressmestring med Anne
Knud Askersvei 26B
Stengt uke 8

13.00 - 14.00
KONDISJON/STYRKE
med Mats
Sted: Friskvernsklinikken,
4 plan Trekanten

13.00 - 14.00
VANNGYM med Dana
Asker svømmeklubb
Risenga Svømmehall.
Stengt uke 8
NB: Klippekort til Risen-
ga og Holmen kommer i  
tillegg. Pris kr 450, gjelder 
for 12 klipp

10.30 - 11.30
BOLLYWOOD  
Fitness-klasse 
med Radhika
Sted: Hasselbakken, 
Askerveien 47
Stengt uke 8

11.00 - 12.00
SVØMMEOPPLÆRING 
for nybegynnere.
med Asker svømmeklubb
Holmen bad
Stengt uke 8
NB: Klippekort til Risenga 
og Holmen kommer i  
tillegg. Pris kr 450, gjelder 
for 12 klipp

12.00 - 13.00
TENNIS med Kjell
Asker tennisklubb
Asker tennishall
Bragesvei 4

AKTIV PÅ DAGTID ASKER
TIMEPLAN VÅR 2018

8. januar - 15. juni

Pris: kr 300,-

AKTIV PÅ DAGTID I ASKER
TIMEPLAN VÅREN 2018 

8 JANUAR - 15 JUNI

Følg oss på facebook
Aktiv på dagtid Asker

Finn oss på facebook

Aktiv på dagtid Asker

Hva:
Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud på dagtid for
voksne, bosatt i Asker og som er helt eller delvis
utenfor arbeidslivet. 
Timene er av god kvalitet og nivået er for de alle fleste.

Våre verdier:
GLA- Glede – Livskvalitet- Aktivitet  

Bli medlem: 
Medlemskortet kjøper du på Servicetorget i Asker
(Knud Askers vei 24).
Husk å ta med bekreftelse fra Nav (spør i ekspedisjonen på Nav), 
eller en anbefaling om trening fra din fastlege.
Se også: facebook:Aktiv på dagtid Asker

Aktiv på dagtid i Asker er et samarbeid mellom
Asker kommune, Nav Asker Asker, lokale idrettslag,
og Asker idrettsråd.

Har du spørsmål? Ta kontakt med ApD på
e-post: apd@asker.kommune.no, eller mob. 474 51 007


