
 

VÅR VISJON 
er at vi skal bidra til en meningsfull 

hverdag for alle over 60 år 
 
 
 

      Åpningstid senter:            Åpningstid kafeen: 
  

      Mandag til fredag  Mandag til fredag 
      kl.08.30 til 14.00.                   kl. 09.00 til 13.30 ferske rundstykker, 
                                                    vafler, lefser, kaker, m.m. og nykokt 
                                                    varm kaffe 
 

       

         LINEDANS 
      FREDAG KL. 10.00 

         Vi danser linedans, lærer oss nye trinn 
        og har det gøy sammen med Tone.  
        Gratis for medlemmer av Aktiv,  
        ellers kr. 650,- pr. semester 
    

 
                                                                          

       SYNG MED OSS 
       Hver fredag kl. 10.30 
       Liker du sang og musikk? Da bør du 
       komme på våre samlinger! Vi synger 
       kjente og kjære sanger til trekkspill- eller  
       pianomusikk.  
       Entré kr 100,- inkl. kaffe og kake. 

 
 

 
 

 

 

 

TASTA 
 

AKTIVITETSGRUPPER  
2023 

 
 

 
 

 

 
VELKOMMEN TIL KAFÉ OG 

AKTIVITETSHUSET 
 

Eldfiskbakken 7 4028  Stavanger 
51 56 43 30  tast 2 for Tasta 

www.skipper-worse.no             
    

 

 

http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=578213&width=919&page_url=http://yesletsperformanceacademy.wordpress.com/2012/09/09/music-game-for-preschool-children-up-listen-to-the-instruments/&query=SANG+OG+MUSIKK&thumb_url=http://ts3.mm.bing.net/th?id%3DOIP.Md7e3d0615d5d1b7570d1ec44a70796e4H0%26pid%3D15.1&image_url=http://yesletsperformanceacademy.files.wordpress.com/2012/09/cartoon-three-children-on-instruments.jpg&height=1125


   

   TRESPIKKING 
     Mandag kl. 09.00 
     Er du interessert i å spikke figurer? 
     Kniven som redskap har lange tradisjoner i vår  
     kultur. Kom og bli med. 
     Vi driver ikke kurs, men kommer sammen  
     og utveksler ideer og erfaringer 
     Kr. 250,- pr. semester 

 
 

    TURGRUPPE 
     Mandag kl. 11.00  
       Bli med på turgruppe i nærområdet på Tasta 
       hver mandag kl. 10.00. Start fra Tasta  
       bydelshus. Leder Magne   
       Etterpå er det drøs og kaffe i Skipper Worse  
      Tasta sin kafeteria.  
       Nye deltakere er hjertelig velkomne 

 

    STRIKKE KAFE 
   Mandag kl. 11.00  
   Vi kommer sammen, utveksler oppskrifter  
   og ideer, kort sagt koser oss sammen. Noen lager  
   ting til seg selv, og noen til Skipper Worse Tasta 
   sine utlodninger og julemesse. 

   Nye deltakere er hjertelig velkomne. 
 
 

 

    BOKPRAT 
   Mandag kl. 11.30 
    En mandag i måneden kommer vi sammen  
    og diskuterer bøker vi har lest.  
    . 
    Se hjemmesiden for videre bøker 

 

   TRESKJÆRING  
   Tirsdag kl. 10.00 
    Har du interesse for treskjæring?  
   Da er du hjertelig velkommen til oss. 
     Vi driver ikke kurs, men kommer sammen  
     og utveksler ideer og erfaringer 
   Kr 250,- pr. semester. 
 
       

 

   STRIKKEKAFÉ 

    Tirsdag kl. 09.30 
     Flittige damer og menn kommer sammen og 
     strikker og hekler. Vi lager ting til Skipper Worse  
     Tasta sin julemesse, samt utveksler ideer og  
     oppskrifter. Nye deltakere er hjertelig velkomne. 
 

 

     TURGRUPPE 
  Tirsdag kl. 11.00  
      Bli med på turgruppe i nærområdet på Tasta 
   hver tirsdag kl. 11.00. Start fra Tasta  
      bydelshus. Vi deler oss i 3 grupper, alt etter  
   hvor fort og langt du vil gå. Den lengste  
   turen varer ca. 1,5 time. Etterpå er det drøs  
      og kaffe i Skipper Worse Tasta sin kafeteria.  

    Nye deltakere er hjertelig velkomne! 
 
    

 

      HVERDAGSPRAT OM TRO 
   Onsdag kl. 12.00          
    Prest eller diakon innleder til samtale i gruppe,    
   annenhver uke i partallsuker. 
    Nye deltakere er hjertelig velkomne! 
 

 
 
Sist oppdatert.  
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