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Aktivitetstilbud høst/vinter 2022 

  

 

 

 

 

 

Tilbudene er for voksne over 18 år, med psykisk helse utfordringer eller rusutfordringer.  

  

Påmelding og nærmere informasjon: Kontakt Aktivitetssenteret eller kontaktperson oppgitt i oversikten 

under.  

  

Hva er et åpent tilbud hos oss: De åpne tilbudene er møteplasser og mestringsarenaer. På Aktivitetssenteret 

er det flere ulike grupper og kurs, enkelte grupper foregår andre steder (se informasjon i oversikten under). 

Deltakerne er selv ansvarlig for å komme seg til tilbudet, og kan bestemme hvor mye og hvor ofte de vil være 

tilstede.   

  

På de åpne tilbudene er det ansatte med fagkompetanse tilstede. Det vil også være tilgjengelig informasjon om 

andre tilbud og tjenester.  

  

Flere tilbud vil være stengt i sommermånedene, samt noe redusert kapasitet og åpningstid i ferier.   

  

I oversikten finner du tilbud innenfor følgende kategorier:  

- Turer og fysisk aktivitet  

- Åpne tilbud – møteplass og mestringsarena  

- Andre tilbud og arbeidsmuligheter på Aktivitetssenteret   

 

Ønsker du å delta?  

Ta kontakt med Aktivitetssenteret på mail: aktivitetssenteret@fredrikstad.kommune.no eller kontaktperson 

oppgitt i oversikten.    

Du vil da få mer informasjon om tilbudet og mulighet til å prøve.  

 

Turer og fysisk aktivitet  
 

Tilbud  Hva  Når  Påmelding og 

informasjon  

Oppmøte  

Friluftsgruppe  Bli kjent med nye 

turmuligheter og bruke 

naturen som en 

helseressurs  

Tirsdager   

10:30 - 14:30  

  

  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

  

Sosial turgruppe  
  

  
 

Bynære turer, må 

kunne møte opp og gå 

uten bistand  

Torsdager   

12:00 – 14:00  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

 

Vaktmestergruppe  Vedlikehold, male, 

rydde, fysisk arbeid og 

innsats for andre  

Mandager  

11:00 – 14:00  

  

Fredager  

11:00 – 14:00  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

 

  

 

 

 

Vi er på flyttefot, noen tilbud kan derfor være redusert eller endret 

Ta kontakt med oss for konkret informasjon. 
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Åpne tilbud – møteplass og mestringsarena 

Tilbud  Hva  Når  Påmelding 

og 

informasjon  

Oppmøte  

Åpent senter  
  
  

Møteplass, oppleve 

fellesskap, gjøre noe 

fint for andre. 

Mestring gjennom 

ulike aktiviteter og 

oppdrag.  

Mandager  

09:00 – 14:30  

  

Onsdager  

14:00 – 17:30  

  

Fredager  

09:00 – 14:30  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

  

Dartgruppe  Møteplass, oppleve 

fellesskap, spille dart.  

Mandager  

09:30 – 11:00  

 

Fredager 

09:30 – 11:00 

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

 

Aktivitetsgruppe  Ulike aktiviteter som 

dart, spill ute og inne, 

gå-tur, lage mat og 

spise sammen, 

skravling osv  

Onsdager   

17:30 – 20:00  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

 

Internasjonal 

mannsgruppe/mestringsglede 

Målet med gruppa 
er å ha en trygg 
arena hvor en kan 
få et større nettverk. 
Samtidig er gruppa 
en arena  
for å lære mer 
hverdagsnorsk. 

Torsdager 

10:00 – 12:00 

Hakim Addalgadir: 

459 77 164 

 

Oppmøtested: 
Isegran 

kreative-kurs  
 
 

Oppleve mestring, 

lære noe nytt, skape 

noe. Bruke aktiviteten 

som rekreasjon og 

egenterapi.   

Avhenger av 

interesse og 

lokaliteter  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

   

Grønlien Quiz-mastergruppe Lære noe nytt, gjøre 
noe hyggelig for 
andre. Planlegge i 
starten av uka, holde 
quiz’en på fredager. 

Tirsdag 11:00 – 

13:00,  

Fredag 12:00 – 

13:00 

 

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

 

Grønlien 

Aktivitetssenter, 

Råkollveien 31  

 

Så- og plantegruppe Lære noe nytt, 
oppleve mestring. Vi 
lærer om urter, 
grønsaker og 
blomster, sår frø og 
planter. 

Torsdager 09:30 

– 11:30 

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

 

Grønlien 

Aktivitetssenter, 

Råkollveien 31  

 

Bake- og matlagingsgruppe  Oppleve mestring, 
lage noe godt, prøve 
ut nye  
oppskrifter og tilby 

andre noe godt  

Tirsdager 

11:00 – 14:00  

Aktivitetssenteret:  

975 28 536  

  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31 

   

Arbeid i resepsjonen på 

Aktivitetssenteret  

Resepsjons-arbeid; 
ønske velkommen,  
svare på tlf/mail, 
servere kaffe, ta imot 
påmeldinger etc  

Mandager, 

onsdager og 

fredager  

Aktivitetssenteret: 

975 28 536  

Aktivitets- 
senteret,  
Råkollveien 31  
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