Øyane sykehjem ønsker seg
flere frivillige medarbeidere.

Telefon direkte til avdelingene
Avd A: 51 85 69 34
Avd C: 51 85 69 40
Avd E: 51 85 69 47
Avd F: 51 85 69 48
Rehab avd: 51 85 69 23
Dagsenter: 51 85 69 37
Fysio- /ergoterapi: 51 85 69 38/ 39
Frivillighetskoordinator: 51 85 69 24
Frisør og fotpleier: 51 85 69 44

Hei.
Har du tid til overs og har lyst til å
utvide nettverket ditt?
Da kan du kanskje tenke deg å
gjøre en innsats i nærmiljøet og
samtidig ha det kjekt og sosialt
sammen med andre frivillige?

NOVEMBER 2018
Trenger du transport til kaféen?
Takket være våre frivillige sjåfører
kan vi tilby skyss tur/retur
Hundvågkrossen—Øyane Sykehjem
på kafédagene. Pris kr 20,-

Vi har stor bruk for din hjelp til forskjellige oppgaver her på Øyane
sykehjem.
Vi trenger medarbeidere til å hjelpe til ved frokost og middag, så ofte du selv ønsker, onsdagskaféen,
turvenner, besøksvenner,
følgesvenn, underholdere osv.
Vil du vite mer, ta kontakt med
Torhill Sjo, tlf 979 00 258.
Email:
torhill.sjo@stavanger.kommune.no

Velkommen til

www.oyane-sykehjem.no

Start fra Hundvågveien ved
inngangen til Hundvågsenteret
kl10:15.
Vi kjører til Buøy og Ormøy etter
avtale, tlf 51 85 69 20
Retur ca. kl. 13:45
Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg. Tlf 51856920

I november venter vi på
desember, så da korter vi
ned ventetiden på kaféen
Åpen kafé

Program onsdagskaféen

Sett

Onsdag 7/11

kl. 11:30
Bingo v/Øyaklubben

Torsdag 8/11

kl. 17:30
Sang og musikk
med Jim Jacobsen

Onsdag 14/11

kl. 11:30
Husorkesteret spiller
til sang og dans

Onsdag 21/11

11:30
Julefryd
Førjulskonsert m/
Bjørn Kallevig

Mandag 26/11

Onsdag 28/11

10.30-14.00 Liten
julemesse med
mulighet til å kjøpe
noe som er bare ditt
eller kanskje
julegaver

kl. 17:00—19:00
Bingo v/
Øyaklubben
Pause med
servering av kaffe
og litt å bite i

Onsdag 28/11

16:30
Elever fra Kulturskolen opptrer for
oss

Tirsdag 27/11

kl. 11:00
Frelsesarmeen
Velkommen til en
liten sang og
andaktstund

Onsdager 10:30—14:00:
2 retters middag inkl. kaffe kr 110,Kaffe kr 10,Lapper/vafler kr 10,Brød kr 15,Leverpostei kr 20,-

Cateringtilbudet er nå tilbake!

Et lite tips!
På kafédagene reserverer vi bord til
beboere med venner og familie som
har lyst å spise middag sammen.
Tlf 979 00 258

Nå er måltidsrutinene på Øyane
sykehjem endret tilbake til tidligere
praksis
Det betyr at kjøkkenet igjen har
kapasitet til å ta imot bestillinger
på smørbrød og kaker.
Bestillingsskjema fås i resepsjonen
eller på avdelingene

i kalenderen

