
 

Sist oppdatert 07.02.23. 

 

 
Åpningstid senter 

Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 
 

 

Åpningstid i kafeteria 
Mandag – fredag kl. 08.30 – 15.30 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
     

 
 

VÅR VISJON 
er at vi skal bidra til en meningsfull 

hverdag for alle over 60 år 

 

 

LEDAAL 
 

AKTIVITETSGRUPPER  
VINTER/VÅR 2023 

 
 

 
 

 

 
VELKOMMEN TIL KAFÉ OG 

AKTIVITETSHUSET 
 

Erling Skjalgssons allé 10, 4009 Stavanger 

www.skipper-worse.no  
 
 

 



MANDAGER 
DISKUSJONSGRUPPE 
Vi diskuterer aktuelle nyheter fra radio, tv og aviser. 
Annenhver mandag kl. 10:00-12:00   
Pr. semester: kr 200,- 
 
 
LINEDANS 
Vi danser linedans, lærer oss nye trinn og har det gøy 
Mandager kl. 11:00-13:00  
Pr. semester: kr 700,- 
 
HAGEKLUBBEN 
Foredrag, kurs, hagevandringer og turer. 
Første mandagen i måneden kl. 13:00. Første gang 07.02. 
Pr. semester: kr 300,-  
 
 
TIRSDAGER: 
SNEKKERBODEN  
Vi snekrer til glede for oss selv og andre 
Tirsdag kl. 10:00 
Pr. semester: kr 350,- (kr 600,- for begge dagene)  
 
BOKKLUBB 
Alle velkomne. Vi leser en bok og diskuterer den på møtene. Eller vi 
ser film og diskuterer hva var best, boka eller filmen?  
Første gang tirsdag 14.02. 
 
ONSDAGER  
SKIPPER WORSE PENSJONISTKOR 
Korøvelse. 
Dirigent: Rønnaug Rummelhoff-Bakke 
Pr. semester: kr 650,-.  
Onsdager (og enkelte tirsdager) kl. 11.00-12.50. Første gang 18.01. 
 
QUIZ 
Uhøytidelig spørrekonkurranse med mye lått og løye. Etterpå hygger vi 
oss i kafeen. 
Annenhver onsdag kl. 13:00.  
 
 

 
SNEKKERBODEN  
Vi snekrer til glede for oss selv og andre. 
Onsdager kl. 10:00 
Pr. semester: kr 350,- (kr 600,- for begge dagene).  
NB: Vi har ledig plass!  
 
TURGRUPPE 
Bli med og gå tur i nærområdene rundt Stavanger. 
Onsdager kl. 10:45 møtes vi i resepsjonen. Etter turen samles vi i 
kafeen. 
 
SJAKK 
Annenhver onsdag kl. 11.00 møtes de som vil til sjakk i kafeen.  
 
TORSDAGER 
UT PÅ TUR MED SVEIN! 
Turer med litt innlagt trim og mye latter. 
Vi går tur en time, og koser oss i kafeen etterpå. 
Kl. 11.00-12.00 
Gratis! 
 
 
Til dere som var med i Kulturklubben: Fra nyttår gjør vi om litt. Det 
blir foredrag, kåserier, konserter, film og annet som før. Og Jorunn og 
Kari Mette fortsetter som før med å hjelpe til med programmet. Men 
den praktiske gjennomføringen står Skipper Worse for. Dere får ikke 
lenger faktura for medlemskap, men møter opp til det dere vil være 
med på, og betaler vanlig inngangsbillett.  
 
 
OBS: Nytt fra 2023: Fra nå av vil dere som er medlemmer i de 
ulike gruppene ikke lenger få tilsendt faktura på mail/i posten.  
I stedet skal dere betale direkte til oss i resepsjonen.  


