Velkommen
til

Januar 2015
Søndagskafé: 25/1

Trenger du transport til kafeen?
Takket være våre frivillige sjåfører kan vi tilby
skyss både onsdager og søndager!
Pris kr. 20,- T/R begge dager.

Onsdager:
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.
Søndager:
Start fra Hundvågv. (Hundvågsenteret) 11.30.
Passasjerer fra Roaldsøy og Ormøy bes avtale
med våre sjåfører innen 18.00 lørdag:
T. Landgraff 984 63 994 og J. Jonassen 475 04 004.
Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg. Tlf. 51 85 69 20

Åpen kafé
Onsdager 11.00-15.00
Søndager 13.00-15.00

Middag mellom 13.00 og 14.00

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 2015
Kaker
Bløtkake
Bostonkake
Eplekake
Fyrstekake
Marsipankake
Ostekake m/gelé
Sjokoladekake

330,330,130,160,360,200,190,-

Sjokolademoussekake
Slottskake
Suksesskake
Påsmurt
Smørbrød
Diverse
Karamellpudding
Kaffe pr. person

330,330,190,23,180,18,-

Program onsdagskafeen
Onsdag 14/1

kl. 11.30

Nyttårskonsert

Katherine Seedell inviterer til
konsert. Hun har satt sammen et
nydelig program for oss, med kjente
og kjære – og kanskje noen litt
mindre kjente – musikkstykker.

Onsdag 21/1

kl. 10.30 -13.00

Demonstrasjon og salg av Aloe Vera- produkter
Annette Rott fra «Forever living»
selger bl.a. tannkrem, shampo,
makeup og ferskpresset drikke med
Aloe Vera. Hun har med seg et utvalg
produkter som hun vil fortelle om, og
vi får lukte på og prøve ut litt.

Onsdag 28/1

kl. 11.30

På grensen til allsang
m/ Reidar Jonassen
Kom og syng med!

------------------------------------

Frivillig sjåfør?
Øyane sykehjem har en egen minibuss
som frakter kafégjestene tur/retur
Hundvågkrossen hver onsdag og annenhver
søndag. Vi skulle gjerne hatt flere sjåfører
med på laget! Vil du vite mer, ta kontakt med
May Ingunn Helland, tlf. 51 85 69 24.
may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no

Sett

i kalenderen

Onsdag 7/1
Kosekveld

kl. 18.00

Mandag 19/1
Bingo

kl. 17.00 – 19.00

Øyanes venner inviterer til kosekveld
med åresalg, kaffe m. litt å bite i og
underholdning av

Øya Klubben inviterer til bingo.
Pause med servering av snitter.
Velkommen alle interesserte!

Mandag 26/1
kl. 18.30
Stavanger damekor ønsker velkommen til konsert!
Øyane sykehjem kafé trenger
flere frivillige medarbeidere
Har du tid til overs og lyst å hjelpe til
en onsdag eller søndag etter avtale?

Vil du vite mer, ta kontakt med
May Ingunn Helland, tlf. 51 85 69 24.
may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no

