Velkommen
til

August 2017
Trenger du transport til kafeen?
Takket være våre frivillige sjåfører kan vi tilby
skyss t/r Hundvågkrossen – Øyane sykehjem på
kafédagene. Pris kr. 20,-.
Start fra Hundvågv. v/hovedinngangen til
Hundvågsenteret kl.10.15.
Vi kjører til Ormøy etter avtale,
tlf. 51 85 69 20. Retur ca. kl. 13.45.
Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg. Tlf. 51 85 69 20

Åpen kafé
Onsdager 11.00 -15.00:23/8 og 30/8

Skal du feire deg selv eller andre?
Hos oss får du god mat til hyggelige priser.
Bestilling på tlf. 51 85 69 41, helst 1 uke før levering.
Lørdag/søndag: Kun kaker.
Snakk gjerne med oss om spesielle ønsker!

Et lite forbehold…
Vi leverer mat i forhold til kapasiteten på kjøkkenet. Det
betyr at vi i travle perioder kan bli nødt til å si nei til
bestillinger. Håper på forståelse for dette!

Et lite tips!
På kafédagene reserverer vi bord til beboere med
venner og familie som har lyst å spise middag sammen.
Tlf. 51 85 69 41.

Priser catering 2017
Kaker
Bløtkake
Bostonkake
Eplekake
Fyrstekake
Marsipankake
Ostekake m/gelé
Sjokoladekake

350,350,140,170,390,210,200,-

Sjokolademoussekake
Slottskake
Suksesskake
Påsmurt
Smørbrød
Diverse
Karamellpudding
Kaffe pr. person

350,350,200,24,200,18,-

Program onsdagskaféen
Onsdag 23/8
Konsert

kl. 11.30
Patricia Loe underholder med
slagere fra 1930-tallet til
1970-tallet

Onsdag 30/8
Karema

kl. 10.30 – 13.00
Manufakturen på hjul kommer
igjen på besøk med et godt
utvalg av klær til damer og
herrer

Øyane sykehjem kafé trenger
flere frivillige medarbeidere

Har du tid til overs og lyst å hjelpe til?
Vil du vite mer, ta kontakt med
May Ingunn Helland, tlf. 51 85 69 24.
may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no

Sett

i kalenderen

Mandag 21/8 kl. 17.00
Bingo v/ Øya-Klubben
Fine premier!
Pause med servering av kaffe og snitter.

Tirsdag 29/8 kl. 11.00
Frelsesarmeen inviterer til sangstund.

Folkeakademiet Øyane er et nystartet lokallag under
Folkeakademiet Rogaland. Formålet er å bidra til gode
kulturopplevelser for beboere på Øyane sykehjem og
andre voksne i bydelen. Folkeakademiet samarbeider
nært med Øyane sykehjem og arrangementene vil
foregå i kafélokalene på sykehjemmet.
Neste arrangement i samarbeid med Folkeakademiet blir
12. september kl. 19.00. Da vil tidligere Aftenblad-journalist
Sven Egil Omdal kåsere over et dagsaktuelt tema.

