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Velkommen!
Aktiv senior i Kristiansand tilbyr aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser for 
deg som ønsker en aktiv pensjonisttilværelse. Et aktivt, sosialt liv gir mange 
helsegevinster, og Kristiansand kommune ønsker å tilrettelegge for at seniorer 
kan delta på et bredt utvalg av tilbud. Aktiv senior er en sentral del av det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot seniorer i kommunen. 
 
Du er velkommen til alle seniorsentrene våre, uavhengig av hvilken bydel du bor 
i. Det er din egen interesse som avgjør hvilket tilbud du ønsker å benytte deg av. 
Avtal gjerne et møte med en av aktivitetskoordinatorene for å få informasjon og 
en samtale om hvilket tilbud som passer for deg! Du er hjertelig velkommen til å 
ta kontakt eller til å møte opp. Vi har bred kunnskap om hvilke tilbud som finnes 
for pensjonister i kommunen vår, og veileder deg gjerne for å finne noe du kan 
trives med. 

Vi fortsetter det spennende samarbeidet med Frisklivssentralen i vår som heter: 
Friskliv senior. Her har vi egne styrketreningskurs for seniorer, og vi setter også 
opp en frisklivstime hver uke med foredrag knyttet til helse. 

Lavterskeltilbud er viktig, og det ønsker vi å ha fokus på. Denne våren blir vi 
sertifisert som «Skravlekopp» senter. Ifølge ensomhetsbarometeret og tall fra 
folkehelseinstituttet føler en av fire på ensomhet eller ønsker mer kontakt med 
andre. Skravlekoppen har som mål å øke bevisstheten rundt hvordan vi møter 
hverandre og sammen forebygge og redusere ensomhet i samfunnet. Kom inn  
til oss på en kopp kaffe.
 
Vi fortsetter med litt program på Nodeland, i Søgne og Torridal.
 
Mange av våre aktiviteter er gratis og åpne tilbud, mens noen kurs og aktiviteter 
har en egenandel og behov for påmelding i forkant. Flere av tilbudene drives av 
seniorer selv. Vi trenger deg som har lyst til å hjelpe til som frivillig eller bidra til  
å starte opp nye aktiviteter. Vi hører gjerne fra deg. 

Vi ønsker deg velkommen til en aktiv vår!

Hilsen Merete G. Tholin,  
Avdelingsleder Aktiv Senior
Kristiansand kommune
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Aktiv senior | Vågsbygd

Aktivitetskoordinator
Berit Lia Eikaas: Tlf. 907 19 046 
berit.lia.eikaas@kristiansand.kommune.no

Frisør
Linn Kamilla Nesheim: Tlf. 906 46 497
Åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00–14.00,  
tirsdag og fredag stengt.

Seniorsamtale
Du er velkommen til å avtale et møte med oss! Da kan du få informasjon
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv Senior som passer for deg.
Aktivitetskoordinatorene har også god oversikt over andre seniortilbud.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Frisklivssentralen 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig.
Tlf: 380 79 555.

Camilla Colletts vei 2, 4620 Kristiansand 
Åpningstid: 09.00–15.00
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

* Sterk og stødig er en treningsgruppe i regi av Frisklivssentralen. Tlf. 380 79 555.
** Ruslegjengen: Oppmøte ved Rema 1000 Vågsbygd senter.

09.00–12.00
Kniv/slireklubb

10.00–11.00 
Dametrimmen 
(Obs! 
Vågsbygd 
samfunnshus)

12.00–13.00
Kulturtime
1. og 3.
mandag 
hver måned

13.00
Skravlekopp

Faste aktiviteter | Vågsbygd

09.00–12.00
Treskjæring

10.00–12.00
Bordtennis 

10.00–13.00
Sølv/smykke-
arbeid

11.00–12.00 
Litteraturgr./
lesesirkel,
1. torsdag i 
måneden

11.00–12.00
Sydame i 
partallsuker

13.00–15.00
Strikkekroken
1. og 3. 
torsdag hver 
måned

09.30–10.30
Sterk og 
stødig–  
gr. 3*

12.00 
Fredags- 
lunsj. Se 
datoer s. 10 

12.30  
Endelig 
fredag, med 
sabla bra 
konserter. 
Se datoer 
s. 10

09.30–10.30
Sterk og 
stødig – gr. 1* 

10.30–11.30
Sterk og 
stødig – gr. 2*

10.30
Rusle-
gjengen**
Avgang fra 
Vågsbygd  
senter

12.00–13.00
SeniorYoga

13.00–14.00
SeniorYoga

14.00–15.00 
Engelsk  
samtale-
gruppe

18.00–20.00
Allsang/
ønskekonsert
En tirsdag i 
måneden. 
Se dato s. 9
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SeniorYoga Funksjonelle yogaøvelser for bedre kroppsbevissthet, 
styrke og balanse. Løpende påmelding og mulighet  
for prøvetime underveis. Kursavgift. Oppstart 10.01.

Dametrimmen Styrketrening i sal, med instruktør. Passer for alle. 
Påmelding og kursavgift. Oppstart 09.01

Ruslegjengen Avgang fra Rema 1000 v/Vågsbygd senter.  
Ta gjerne med matpakke, drikke og staver.  
Oppstart 10.01.

Bordtennis Her kan du få trent lattermusklene, reaksjonsevnen 
og samtidig bli litt svett i panna. Oppstart 11.01.

Sølv/smykke-arbeid Lager egne smykker i sølv. Selvdrevet gruppe. 
Plass til nybegynnere. Oppstart 12.01. 

Treskjæring Her er det plass til deg som ikke har rørt en spikkekniv 
før, og til deg som er godt kjent med treskjæring. 
Selvdrevet gruppe. Oppstart 11.01. 

Kniv og slireklubb Lag din egen kniv. Selvdrevet gruppe.  
Oppstart 09.01.

Engelsk samtalegruppe Selvdrevet samtalegruppe. Oppfriskning av 
engelskkunnskapene. Oppstart 10.01.

iPad/iPhone Innføring i bruk av Apple nettbrett/iPhone for 
seniorer. Påmelding og kursavgift. Se s. 9 for datoer.

Sydame Reparerer og skifter glidelås m.m. Tøyet må være rent. 

Strikkeklubb Her møtes de som liker å strikke og prate. Her er det 
bare å komme, ingen påmelding. Oppstart 19.01.

Skravlekopp Har du lyst til å ta en kopp kaffe og møte folk for en 
hyggelig prat, inviterer vi til Skravlekopp hver mandag. 
Oppstart 16.01. 

Felles lunsj Frivillig gruppe tilbereder lunsj en fredag i måneden, 
alle seniorer er velkomne. Begrenset antall plasser. 
Påmelding innen kl. 14.00 torsdagen før. Se s. 10  
for datoer. Pris kr. 60,-.

Kurstilbud

NY!
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Vågsbygd pensjonistforening
Møte siste tirsdag hver måned kl. 17.00. Alle velkommen! 
Kontaktperson: Else Grete Saatvedt tlf. 92 80 41 24.

Hørselshjelper
En mandag i måneden kl. 13.00–14.00. 
Mulighet for å avtale hørselstest og kjøp av batterier til høreapparat. 
Mandag 16.01, 06.02, 06.03, 17.04, 08.05 og 05.06.

Litteraturgruppe/lesesirkel
Første torsdag hver måned kl. 11.00–12.00. 
Torsdag: 05.01, 02.02, 02.03, 13.04, 04.05 og 01.06.

Kurs i iPad/iPhone (4 dager à 4t)
Innføring i bruk av Apple nettbrett/smarttelefon for seniorer.
Påmelding innen mandag 13.02 til aktivitetskoordinator Berit. Kursavgift.

Kurset er følgende datoer: 20.02, 22.02, 27.02 og 01.03. 
Kl.10.00–14.00 alle dager. 

Så- og dyrkekurs
Anita S. Dietrichson formidler kunnskap og tar med seg frø, jord og annet  
utstyr til å så. Kurset er onsdag 29.03 kl 12.00–15.00.  
Påmelding innen onsdag 22.03 til aktivitetskoordinator Berit. Kursavgift. 
 
Allsang
Allsang med ønskekonsert en tirsdag i måneden kl. 18.00–20.00.
Tirsdag 17.01, 28.02, 28.03, 09.05, 06.06

Skravlekopp
Sosialt hyggetreff med kaffe hver mandag kl. 13.00. 

Andre aktiviteter 

Kurstilbud fortsetter

Så- og dyrkekurs Hva kan dyrkes i potter og høybed? Hva er viktig for 
et godt resultat? Vi skal innom prikling, ompotting og 
litt om drivhus. Til slutt skal vi så, for å ta med hjem. 
Påmelding og kursavgift. Se s. 9 for dato.

NY!
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Kulturtimen, kl. 12.00
Foredrag/konsert 1. og 3. mandag i måneden.
Konsertene er i samarbeid med KulturRullatoren.

16.01 «Status kommunens beredskap i lys av dagens situasjon» med  
 beredskapssjef Sigurd Paulsen
06.02 Foredrag med politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus 
20.02 «Mamma Mia», konsert med Rebekka Falck.
06.03 «Fremtidsfullmakt» med advokat Trine Løland Gundersen.
20.03 «Frivillig senior – muligheter for frivillighet og deltakelse i  
 Røde kors-aktiviteter» med Røde Kors.
17.04 «Duo Dolly» konsert med Thomas Jenssen og Mona-Linn Bremer Owe.
15.05 «Unngå å bli lurt av svindlere?» Hør mer om de siste svindeltrendene  
 fra Nina M. Olsen fra Sparebanken Sør.
05.06 «Rusletur langs strandpromenaden, fra Odderøybroa til Bystranda»  
 med Inger Johanne og Knut Mæsel.

Fredagslunsj, kl. 12.00
Ta turen til Aktiv senior for herlig fredagslunsj og hyggelig sosialt samvær.
Datoer for fredagslunsjen er: 27.01, 03.03, 31.03, 28.04, 12.05, 02.06
Husk påmelding innen kl. 14.00 torsdagen før.

Endelig fredag, med sabla bra konserter, kl. 12.30
Velkommen til en musikalsk og hyggelig start på helgen! 
Konsertene er i samarbeid med KulturRullatoren. 

20.01 «Syng, syng, syng og vær glad» med Kristina Jølstad Moi og  
 Torstein Andersen.
24.02 «Musikalsk meny med mange retter» med Asbjørn Arntsen.
10.03 «The Highwaymen», Countrymusikk med Egil Sigmund Ødegård.
14.04 «Tennessee Belle» med Svein Helge Vikse og Bente.
26.05 «Krumins Musikalske Krumspring» med Michael Krumins.
16.06 «Tilbake til ungdommen» med Caroline Heen Aamold.
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Aktiv senior | Kongens Senter

Aktivitetskoordinator
Jørgen Systad: Tlf. 907 16 315 
Jorgen.systad@kristiansand.kommune.no 

Konsulent/administrasjon
Birgit Korsvik: Tlf. 947 93 308
birgit.korsvik@kristiansand.kommune.no

Kafe Kongens Senter
Tlf: 482 94 111.  
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 09.00–14.30 
Cateringvirksomhet for bedrifter og private. 
Ta kontakt – vi har et bredt utvalg.

Frivillige
Vi ønsker å utvide aktivitetstilbudet vårt, men vi trenger instruktører/lærere  
som kan bidra. Eks. Språk, hobbykurs, o.l.

Leie/låne våre lokaler?
Er ditt seniorlag eller organisasjon interessert i å låne våre lokaler? 
Ta kontakt med aktivitetskoordinator på telefon 907 16 315.

Seniorsamtale
Du er velkommen til å avtale et møte med oss! Da kan du få informasjon  
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv Senior som passer for deg. 
Aktivitetskoordinatoren har også god oversikt over andre seniortilbud. 
Ta kontakt for en hyggelig prat. 

Frisklivsentralen 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig.
Tlf: 380 79 555.

Dronningens gate 42, 4608 Kristiansand. 
Inngang fra parken vis a vis gamle Kongens gate skole, og fra Kongens gate 43. 
Åpningstid mandag til fredag 09.00–15.00
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Faste aktiviteter | Kongens Senter

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

09.00–10.00
Nyhetsmorgen

10.00–14.00
Mekanisk 
verksted

10.00–11.00
Sterk og stødig 
– gr. 1*
11.00–12.00
Sterk og stødig 
– gr. 2*
11.00–13.00
Spansk - 
viderekommen

11.00–14.00
Spansktalende 
gruppe

12.00–13.00
Sterk og stødig 
– gr. 3*
13.00–14.00
Styrketrening
for menn

13.30–15.30
Italiensk - 
nybegynner

18.00
Siste mandag  
i måneden:  
Kristiansand
pensjonist-
forening

09.00–10.00
Nyhetsmorgen

10.00–11.00
SeniorYoga

11.00–13.00
Spansk-kurs, 
nybegynner

11.00–14.00
Kunstgruppen,
med veileder

12.00–13.00
Sterk og Stødig 
– Gr. 4* 

13.00–14.00
Friskliv Senior – 
Frisklivstimen

 

09.00–10.00
Nyhetsmorgen

10.00–11.00
Sterk og 
stødig –gr. 5*
10.00–12.00
Engelsk-kurs,
viderekommen

10.00–14.00
Strikkekroken

10.00–14.00
Kunst-
gruppen, 
frimaling

10.00–14.00
Bridgeklubb/
Spillgruppe

11.00–12.00
Sterk og 
stødig – gr. 6*
12.00–13.00
Sterk og 
stødig – gr. 7*

12.00–14.00
Hørsels-
hjelperne

* Sterk og stødig er en treningsgruppe i regi av Frisklivssentralen. Tlf. 380 79 555.
** Senioruniversitetet – se eget program side 17.

09.00–10.00
Nyhetsmorgen

09.00–10.00
SeniorYoga

10.00–11.00
Styrketrening
for menn

10.00–13.00
Treskjæring

10.00–14.00
Steinsliping

10.00–14.00
Mekanisk 
verksted

11.30–12.45
Senior-
universitetet**
12.00–14.00
Spansk-kurs, 
konversasjon

13.00–15.00
Fransk gr. 1

13.00–15.00
Introkurs 
Seniordans

09.00–
10.00 
Nyhets- 
morgen

09.00–
11.00
Friskliv 
Senior

10.00–
11.00
Skravle- 
koppen

10.00–
14.00
Kunst- 
gruppen,
frimaling
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Kunstgruppen Kurs med veileder på tirsdager. Påmelding. 
Frimaling onsdag og fredag. Åpent for alle.

Friskliv Senior - 
Styrketreningskurs

Samarbeid med Frisklivssentralen. Styrketreningskurs 
og andre livsstilkurs, ta kontakt for mer informasjon.

Friskliv Senior - 
Frisklivstimen

Fire temaer vil rullere gjennom måneden. 
1. tirsdag: Søvn 2. tirsdag: psykisk helse, 3.tirsdag: 
fysisk helse og 4.tirsdag: kosthold 

Skravlekopp Har du lyst til å ta en kopp kaffe og møte folk for en 
hyggelig prat? Vi inviterer til Skravlekopp hver fredag 
kl 10–11. Oppstart 20.01 

SeniorYoga Funksjonelle yogaøvelser for bedre kroppsbevissthet, 
styrke og balanse. Løpende påmelding og mulighet 
for prøvetime underveis. Kursavgift. Oppstart uke 2.

Styrketrening  
for menn 

Styrketrening med egenvekt. Frivillig instruktør. 
Mandager og torsdager. Velkommen til prøvetime.

Fransk Ta kontakt med aktivitetskoordinator for påmelding. 
Kursavgift.

Spansk Vi har mulighet for å starte opp tre grupper på 
forskjellig nivå; nybegynner, viderekommende og 
konversasjon. Påmelding og kursavgift.

Italiensk Ta kontakt med aktivitetskoordinator for påmelding. 
Kursavgift

Strikkekroken Er du glad i å strikke, ja, da er du hjertelig velkommen 
til vår strikkekrok. Her møtes de som liker å strikke og 
prate. Her er det bare å komme, ingen påmelding.

Nyhetsmorgen Vi ser nyhetene på NRK i sammen. Mulighet til å 
kjøpe kaffe og frokost i kafeen.

Engelsk Viderekommende. Påmelding og kursavgift.

Bridgeklubb Spiller stort sett bridge, men det er også muligheter 
få å prøve andre typer spill som sjakk.

Treskjæring Nybegynner og proff møtes sammen til treskjæring.

Introkurs i  
seniordans 

Vi lærer stegene og dansene til Seniordansen. 
Her kan du komme uten partner.

Kurs og aktiviteter 

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!
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Faste aktiviteter 

Friskliv senior Kurs 
I samarbeid med Frisklivssentralen starter vi opp kurs i Hverdagsglede,  
Tankevirus og Søvn. Oppstart vil bli annonsert når det er nok påmeldte.  
Påmelding: Frisklivssentralen tlf.: 380 79 555.

Lunch
Kafeteriaen serverer varm lunch hver onsdag fra 11.00–13.00. Pris kr 50,-.
Ellers er kafeen åpen mandag–fredag kl. 09.00–14.00.

Foredragsdag på Kongens Senter 16. mars. kl.10.00–14.30
Foredrag med: 
Dr. Hans Kristian Henriksen. Han vokste opp på Eg blant pasientene og  
pårørende. Spesialiserte seg i alderspsykiatri og demens, og er nå overlege  
på sykehuset i Kristiansand. 
Vidar Udjus – Politisk redaktør i FVN. Prat om den politiske situasjonen  
i Kristiansand, Agder og Norge et halvt år før valget.
Brannvesenet kommer og prater om brannforebygging i hjemmet. 
Asbjørn Arntsen. Konsert, «Våren rett rondt hjørnet».

Skravlekoppen
Vi starter opp med skravlekoppen 16. Januar.

Kurs i iPad/iPhone
Innføring i bruk av Apple nettbrett/smarttelefon for seniorer.
Påmelding innen onsdag 01.02 til aktivitetskoordinator. Kursavgift.
Onsdag 08.02 kl. 10.00–14.00
Fredag 10.02 kl. 10.00–14.00
Onsdag 15.02 kl. 10.00–14.00
Fredag 17.02 kl.10.00–14.00

Kurs i grafikk 6. og 13. Mars kl. 11.00–14.00
Anna Berthelsen, kunstner og designer, kommer og holder kurs  
i forskjellige grafiske teknikker, grunnleggende fargelære og komposisjon. 
Kurset inneholder nye teknikker som ikke er blitt gjort på tidligere kurs. 
Ingen forkunnskaper kreves, alt av materiell er inkludert. Kursavgift, 
påmelding til aktivitetskoordinator innen 28.02. 

15



Så- og dyrkekurs, fredag 14.04 kl. 11.00–14.00
Hva kan dyrkes i potter og høybed? Hva er viktig for et godt resultat?  
Vi skal innom prikling, ompotting og litt om drivhus. Til slutt skal vi så for  
å ta med hjem. 
Lærer: Anita Dietrichsson.  
Påmelding innen 31.03 til aktivitetskoordinator på tlf. 907 16 315.  
Kursavgift. Det er begrenset med plasser, så førstemann til mølla.  

Frisbeegolf 25. mai
Møt opp i gode sko og tøy du kan bevege deg i, vi har frisbee til alle.  
Det er gratis, men påmelding. 

Seniordans med live musikk. Torsdager kl 18.30
Datoer: 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 20.04 og 04.05. 

Kristiansand pensjonistforening 
Møte siste mandag hver måned kl. 18.00.

Kafèkonserter i samarbeid med KulturRullatoren 
16.01 kl. 12:00: Svein Helge Vikse og Bente: «Tennesee Belle»
28.02 kl. 12:30: Kjetil Røren og Helge Sveen: «Der fløy genser’n te’n Johansen»
16.03 kl. 13:30: Asbjørn Arntsen m.fl: «Våren rett rondt hjørnet»
18.04 kl. 12:00: Kristina J. Moi og Torstein Andersen: 
 «Syng, syng, syng og vær glad!»
25.04 kl. 12:00: Elin Nygård m.fl: «En Grønnmalt benk»
23.05 kl. 13:00: Michael Krumins: «Krumins Musikalske Krumspring»
06.06 kl. 12:00: Nina Irslinger: «Fra Trondheim til Lindesnes»
20.06 kl. 13:00: Paulin og Helge: «Fortellingen i sangen»
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Senioruniversitetet**, foredrag på torsdager 
Sted: Kongens Senter. Tidspunkt: Kl. 11.30–12.45. Cover: Kr. 100.- 
 
12.01: Foredrag: Fylkeshelsesjef Vegard Nilsen: «Livskvaliteten for eldre -  
 hvor står den - utfordringer for samfunnet - og for hver enkelt av oss?» 

26.01: Foredrag: Professor em. UiA Jose J Gonzalez: «Hvor godt står vi rustet  
 mot utfordringen at alt henger sammen med alt?»

09.02: Foredrag: Tidl. leder av FN sambandet for Agder og Telemark Ragnhild  
 Lager em. UiA: «Hvordan ser FNs utviklingsprogram på tilstanden i verden  
 og hvordan scorer Norden i forhold til andre utvalgte land?» 
 
23.02: Foredrag: NRK og Kilden - medarbeider em. Reidar Mosland: 
  «Christianssands Byselskabs virke og rolle i byen i snart 200 år» 

09.03: Foredrag: Professor em. UiA Sylfest Lomheim: «Glimt frå mitt liv som  
 akademikar, språkmenneskje, kulturformidlar og politikar» 

23.03: Foredrag: Teatersjef Valborg Frøysnes, Kilden: 
 «Status og visjoner for Kilden Teater» 

13.04: Foredrag: Redaktør og journalist em. Inge Fosselie: 
 «Frivillig og upartisk, Kristiansand Røde Kors 1917–2020» 

27.04: Foredrag: Fylkeslege em. Kristian Hagestad:
 «Jugoland, Jugoslavia – landet som var og de nye landene på Balkan» 

11.05: Foredrag: Regional høyskoledirektør em. Thor Einar Hanisch:
 «Økonomisk College entusiastene som viste vei til Handelshøyskolen  
 i Kristiansand» 

25.05: Vårsemesteravslutning med kåseri.  

Alle møter er i samarbeid med Agderkultur.no

Kontaktpersoner
- Thor Einar Hanisch, leder, tlf. 909 95 102 
- Inger Lise Backer Syvertsen, tlf. 905 11 530 
- Maria Viken, tlf. 908 67 853
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Aktiv senior | Berges Hus

Aktivitetskoordinator
Solveig Waage: Tlf. 906 87 301
solveig.waage@kristiansand.kommune.no

Kafé på Valhalla
Tlf: 482 37 930
Åpen for lunch og middag til kl 14.30, og tar imot bestilling av catering.

Frisklivsentralen 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig.
Tlf: 380 79 555.

Seniorsamtale
Du er velkommen til å avtale et møte med oss! Da kan du få informasjon  
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv Senior som passer for deg.  
Aktivitetskoordinatoren har også god oversikt over andre seniortilbud.  
Ta kontakt for en hyggelig prat. 

Vi søker frivillige! 
Vi trenger flere frivillige som har lyst til å hjelpe oss med kaffekoking og/eller 
gjennomføring av kulturarrangementene våre, ta gjerne kontakt. Kanskje har  
du også ideer til nye aktiviteter? Eller du kan holde et kurs i noe du er god på?

Eivind Jarlsgate 3, 4631 Kristiansand
Inngang fra Marviksveien.
Åpningstid mandag–fredag kl. 09.00–15.00
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Faste aktiviteter | Berges Hus

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

* Sterk og stødig er en treningsgruppe i regi av Frisklivssentralen. Tlf. 380 79 555.
 Obs! Flyttet til gymsalen i Lund kirke.

10.00–12.00
Korte kurs, se 
info s. 20/21

11.00–14.00
Redesign og  
håndarbeid

12.00–14.00
Litteratur- 
gruppe. Se 
datoer s. 21 

11.00–12.00
Sterk og
Stødig* - gr.1

12.00–13.00
Sterk og
Stødig*- gr.2

13.00–14.00
Dart

10.30–14.30
SeniorBridge

10.00–14.30
Sølv- og 
strikkeklubb

10.00–11.00
Rusletur på 
Lund

10.00–12.00
Husband

10.00–14.30
Bunad, nål 
og tråd

12.00–13.00
Digital hjelp, 
Datoer s. 21

13.00–14.00
SeniorYoga

14.00–15.00
Skravle- 
koppen

10.00–12.00
Engelsk  
samtalegr.

10.00–12.00
Fransk  
oppfriskning

11.00–12.00
Hørselshjelp. 
Datoer s. 21

11.00–13.00
Håndarbeids- 
gruppe

13.00–15.00
Kulturstua.
Se program 
side 22

09.00–11.00 
Morgenkaffe 
med nyheter

11.00–13.00 
Endelig 
fredag! 
Se program 
s. 23
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Senior Yoga Funksjonelle yogaøvelser for bedre kroppsbevissthet, 
styrke og balanse. Løpende påmelding og mulighet 
for prøvetime underveis. Kursavgift. Oppstart uke 2. 

Sølv og strikk Lager sølvsmykker eller annet håndarbeid.  
Det gis opplæring i sølvarbeid for den som er ny.

Håndarbeidsgruppe Åpen for deg som liker håndarbeid, strikking,  
hekling og en god prat.

Bunad, nål og tråd Sosial gjeng som driver med egne bunadsprosjekter, 
men åpen for deg som liker å sy på egne arbeider.

Band Vi samles og øver inn låter som kan underholde 
andre. Ta med deg eget instrument og bli med!

Engelsk samtalegruppe Frisk opp kunnskapene!

Fransk Oppfriskning av gamle franskkunnskaper med lærer. 
Påmelding og kursavgift

Litteraturgruppe Bøker leses og debatteres siste mandag i måneden.

Dart Vi kaster piler og håper vi treffer brettet.  
Uhøytidelig konkurranse.

Digital hjelp Du får en til en-hjelp til å skjønne apper og fikse 
ting du ikke helt får til med data og pc. Meld fra på 
forhånd så hjelperen vet hvor mange som kommer.

Redesign og  
håndarbeid

Har du lyst til å reparere et gammelt plagg? Pynte 
det opp med noe nytt? Sitte sammen med andre 
håndarbeidsentusiaster? Da er dette stedet.

Tegnekurs Tegning som aktivitet og verktøy i hverdagen. 
Introduksjonskurs på fem uker i blindtegning med 
lærer fra kulturskolen, Monika Lavoll. Påmelding 
innen 10.01. Kursavgift. Oppstart 16.01.

Slektsforskning Introduksjonskurs, du trenger egen pc og interesse 
for å finne ut det du kan om slektsforskning.  
Du lærer om dataprogrammer, kildebruk og gotisk 
skrift. Hva med å lage en slektsbok?  
Lærere fra Slekt og data. Påmelding innen 13.02. 
Oppstart 20.02.

Kurs og aktiviteter 

NY!

NY!

NY!

NY!
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Andre aktiviteter 

Hørselshjelpen 
Første torsdag i måneden kl. 11.00–12.00.
Mulighet for hørselstest og kjøp av batterier til høreapparat. 
Torsdag 05.01, 02.02, 02.03, 13.04, 04.05, 08.06.

Litteraturgruppe
Siste mandag i måneden kl. 12.00–14.00
30.01, 27.02, 27.03, 24.04, 22.05 og 19.06.

Digital hjelp
Utvalgte onsdager kl. 12.00–13.00 er det hjelp til stede som hjelper deg med 
både PC, nettbrett og mobiltelefon. Slik at hjelper vet hvor mange som kommer 
er det fint om du bestiller tid hos aktivitetskoordinator på 906 87 301.
Datoer: 11.01, 25.01, 01.02, 08.02, 22.02, 01.03, 08.03, 22.03, 29.03, 19.04, 
26.04, 03.05, 24.05, 31.05, 14.06.

iPad/iPhone-kurs (4 dager à 4t = 16 timers kurs)
Opplæring i Apple-produkt. Påmelding innen 27.02. Kursavgift.
Populært kurs på følgende datoer: 06.03, 08.03, 13.03 og 15.03  
kl. 10.00–14.00.

Så- og dyrkekurs, fredag 31.03 Kl. 12.00–15.00
Hva kan dyrkes i potter og høybed? Hva er viktig for et godt resultat? Vi skal 
innom prikling, ompotting og litt om drivhus. Til slutt skal vi så for å ta med hjem. 
Lærer: Anita Dietrichsson. Påmelding innen 24.03. Kursavgift. 

Skrivekurs Har du lyst til å skrive noe, men har skrivesperre? 
Lillian Røssaak har gode råd og tips. Påmelding innen 
13.03. Kursavgift. Oppstart 20.03.

Oppfriskning  
av trafikk- 
kunnskapene

Husker du teorien du lærte da du tok førerkortet, 
eller er det greit med en oppdatering? 
Kjøreskolelærer kurser deg i noen uker.  
Påmelding innen 01.05. Kursavgift. Oppstart 08.05.

Rusletur Møtes på Berges Hus og rusler rundt på Lund.  
Kaffe etterpå.

NY!

NY!

Kurstilbud fortsetter
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Sosialt treff.  
Onsdag kl. 14.00–15.00.
Du er alltid velkommen til å komme innom hos oss, men hver onsdag er det 
en gruppe som samles for å skravle over en kopp kaffe. Kanskje stifter du nye 
bekjentskap, eller møter gamle kjente. Ta sjansen og kom innom!

Er været fint, kan det være du finner noen å spasere en tur med, etter kaffen. 
Invitèr med deg en venn som trenger et større nettverk, sosiale aktiviteter eller 
bare å komme litt ut.

Kulturstua/Sabla Interessant
Torsdag kl. 13.00. Konserter i samarbeid med KulturRullatoren.  
Foredrag om mye forskjellig, alltid sabla interessant!

12.01 Astrid Hareide: «Kvinnene jeg møtte»
19.01  Advokat Trine Løland Gundersen: Fremtidsfullmakt
26.01  Bragdøya kystlag ved Olav Rykkelid: Hva gjør vi? (Og hva kan du gjøre?) 
02.02  Konsert: Hildringstimen med Roar Engelberg
09.02  «Unngå å bli lurt av svindlere?» Hør mer om de siste svindeltrendene.
16.02 Tor Punsvik: Nedre Otra, En skjult miljøsuksess. 
23.02 Konsert: Asbjørn Arntsen og Henriette A. L Børven: 
 «Musikalsk meny med mange retter».
02.03 Konsert: Kjetil Røren og Helge Sveen: «Der fløy genser`n te`n Johansen».
09.03 Konsert: Egil S. Ødegård: «The Highwaymen».
16.03 Vibeke Holme Tjøm: «Gøy å engasjere seg» - om frivillig arbeid.
23.03 Vi går på besøk til gartneriet over gata og ser stemorsblomster og 
 andre vekster
30.03 Berges Husband spiller til påske. Påskeegg-jakt.
13.04 En introduksjon til VR-briller, - gaming på nytt vis.  
 Imponer familien med ny kunnskap!
20.04 Konsert: Thomas Jenssen og Mona-Linn B. Owe: «Duo Dolly».
27.04 Leiv Storesletten: Historia om Universets alder, frå uendeleg til Big Bang.
04.05 Ann-Kristin Olsen: «Hvordan få liv i årene som pensjonist»
11.05 Konsert: Kristina J-Moi og Torstein Andersen: «Syng, syng, syng og 
 vær glad!».
25.05 Innføring i Krolf, utendørs krokketgolf. I hagen på Berges hus.
01.06 Konsert: Elisabeth, Johanna og Herman: «Blåveispikene».
08.06 Krolfturnering i hagen på Berges hus (med opplæring)
15.06 Sommerfest.
22.06 Konsert: Paulin S. Voss og Helge Nystedt: «Fortellingen i sangen».
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Endelig fredag!
Nyhetsmorgen Kl. 09.00–10.30. Vi ser nyheter og drikker kaffe.

Spill-fredager, kl. 11.00
Er det brettspill, kortspill, tankespill eller quiz? Kom innom!
Datoer: 20.01, 17.02, 17.03, 28.04, 26.05 og 16.06.

Allsang, kl. 11.00
I høst begynte vi med månedlig allsang. Vi synger ei stund og drikker litt kaffe.  
Så synger vi litt til, allsidige sanger, også med tema i forhold til sesongen.  
Her får du røska opp i stemmebåndene og møtt hyggelige folk!
Datoer: 13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05 og 09.06.

Film, kl. 11.00
Vi ser gode, gamle filmer, norske og utenlandske. Program vil komme.
Datoer: 27.01, 24.02 og 24.03.
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Aktiv senior | Rona 

Aktivitetskoordinator 
Maryon Søhagen: Tlf. 976 19 785 
Maryon.Sohagen@kristiansand.kommune.no 

Seniorsamtale
Du er velkommen til å avtale et møte med oss! Da kan du få informasjon
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv Senior som passer for deg.
Aktivitetskoordinatorene har også god oversikt over andre seniortilbud.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Frisklivsentralen 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig. Tlf: 380 79 555.

Rona 4, etasje 3b. 
Åpningstid mandag til fredag 09.00–15.00 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Faste aktiviteter | Aktiv senior Rona 

* Sterk og stødig er treningsgrupper i regi av Frisklivssentralen. Tlf. 380 79 555.
** Diskusjonsforum for seniorer er i regi av Rona Seniorforening. Se s. 27 for datoer. 

09.30–11.00
Herrefrokost 
m/siste nytt

10.00–11.00
SeniorYoga

10.30
Stavgang/ 
ruslegruppe. 
Avgang fra 
Aktiv senior

11.30–12.30 
Sterk og  
stødig – gr.1*

11.30–13.00
Litteratur-
gruppe, se 
datoer s. 27 

13.00–15.00 
Kurs.
Se tema og  
datoer s. 27

09.00–10.00
Herretrim

10.15–11.45
Bordtennis

13.00 
«Kulturtimen» 
Se s. 28 for 
program

09.30–10.30 
Sterk og 
stødig – gr.3*

10.30–11.30 
Sterk og 
stødig – gr. 4*

10.30–12.00 
Engelsk 
samtale-
gruppe

12.00–13.00
SeniorYoga

10.00–12.00
Partallsuke.
Skravle- 
koppen

12.00
Oddetalls-
uker.  
Felleslunch 

 

10.00–11.00
Sterk og 
stødig – gr.2*

10.00–11.00 
Tysk samtale-
gruppe

11.30–13.00 
Fransk  
samtale-
gruppe

12.00–15.00 
Oljemaling 
på lerret

13.00–15.00 
Frisklivskurs 
Se datoer  
s. 27

17.00–19.00 
Strikkekafé i 
oddetallsuker

17.00
Diskusjons-
forum for 
seniorer,  
en tirsdag  
i måneden**
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Kurs og aktiviteter

Senioryoga Funksjonelle yogaøvelser for bedre kropps-
bevissthet, styrke og balanse. Løpende påmelding 
og mulighet for prøvetime underveis. Kursavgift. 
Oppstart uke 2.

Herretrim Styrketrening med strikk og egenvekt. Instruktør. 
Passer for alle. Oppstart uke 2

Bordtennis Kom innom og bli med på en uhøytidelig kamp. 
Veiledning av instruktør hvis ønskelig. Oppstart uke 2

Oljemaling på lerret 10 ukers kurs med veileder. Påmelding og kursavgift. 

Abstrakt maling  
med akryl

5 ukers kurs med veileder. Påmelding og kursavgift.

Akvarell kurs 3 ukers kurs med veileder. Påmelding og kursavgift.

Fransk samtale Samtalegruppe der deltakerne hjelper hverandre 
med grammatikk og gloser.

Engelsk samtalekurs. Samtalegruppe der målet er å øke ordforrådet, og 
litt undervisning i grammatikk. Oppstart ved nok 
deltakere

Så- og dyrkekurs 
med Anita S.  
Dietrichson

Hva kan dyrkes i potter og høybed? Hva er viktig for 
et godt resultat? Vi skal innom prikling, ompotting 
og litt om drivhus. Til slutt skal vi så, for å ta med 
hjem. Påmelding og kursavgift. Se s. 27 for dato.

Friskliv Senior Samarbeid med Frisklivssentralen.  
Kurs i psykisk helse «Tankevirus»

Strikkekafe Tirsdager i oddetalls-uker. For de som liker å prate 
og strikker. Her er det ingen påmelding. Kaffekos  
kr. 10,-. Oppstart 17.01.

Herrefrokost Enkel frokost og en prat om det menn måtte ønske  
å prate om. Begrenset plass. Påmelding, Pris kr. 35,-

Felles Lunsj Frivillige tilbereder lunsj fredager i oddetallsuker, 
alle seniorer er velkomne. Begrenset antall plasser. 
Påmelding innen torsdag kl.15.00. Pris kr 60,- 
(kontant)

NY!

NY!

NY!
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Andre aktiviteter

Litteraturgruppe 
Mandager kl. 11.30–13.00. 
Følgende datoer: 30.01, 27.02, 27.03, 24.04 og 22.05

Rona Seniorforening - «Diskusjonsforum for seniorer»:
Tirsdager kl. 17.00
Følgende datoer: 24.01, 21.02, 21.03, 18.04 og 30.05
Diskusjonstemaet vil bli annonsert i Fvn før hver gang. 

 
Kurs
 
 Abstrakt maleteknikk. Fem ukers malekurs med Torill Østerhus.
Oppstart mandag 30.01 kl. 13.00–16.00 
Begrenset antall plasser.
Påmelding innen 17.01. Kursavgift.

Akvarell kurs. Tre ukers kurs med Målfrid Vikøren.
Oppstart mandag 06.03 kl. 13.00–16.00
Påmelding innen 20.02. Kursavgift.

Så- og dyrkekurs
Anita S Dietrichson formidler kunnskap og tar med seg frø, jord og  
annet utstyr til å så. 
Kurset er mandag 27.03 kl. 13.00–16.00.  
Påmelding innen mandag 20.03 til aktivitetskoordinator tlf. 976 19 785.  
Kursavgift.

Friskliv Seniorer 
Tirsdag kl. 13.00–15.00
For deg som opplever at grubling og bekymringer tar for mye plass i livet.
I samarbeid med Frisklivssentralen starter vi opp Tankevirus kurs,  
3 samlinger av 2 timer. 
Oppstart vil bli annonsert når det er nok påmeldte. Kursavgift. 
Påmelding til Frisklivssentralen tlf.: 380 79 555. 
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Kulturtimen

Onsdager kl. 13.00. 

11.01 Nina Irslinger: «På sykkel fra Trondheim til Lindesnes».
18.01 Astrid Hareide: «Kvinnene jeg møtte».
25.01 Fysioterapeut Julia Antipina: «Aktiv med Artrose»
01.02 Adv. Trine Løland Gundersen: «Fremtidsfullmakt». 
08.02 Vinterprat med kaffe.
15.02 Prostidiakon Per Emanuelsen: «Kunsten å leve».
22.02 KulturRullator konsert, Rebecca Falck: «Mamma Mia»
01.03 KulturRullator konsert, Kjetil Røren og Helge Sveen: 
 «Der fløy genser`n te`n Johansen».
08.03 Thea Eriksen fra Arkivet: «Sjøfolk i krig 1940–1945.  
 Hvem var krigsseilerne på norske skip?»
15.03 KulturRullator konsert, Asbjørn Arntsen: «Våren rett rondt hjørne».
22.03 Fysioterapeut Julia Antipina: «Hva er balanse? Og hvordan trener  
 vi balansen»
29.03 Psyk. Hans Kristian Henriksen: «Alderspsykiatri og demens,  
 kan vi forebygge demens?».
12.04 Professor em. Leiv Storesletten: «Historia om universets alder -  
 frå uendeleg til Big Bang».
19.04 KulturRullator konsert med Thomas og Mona-Linn: «Duo Dolly»
26.04 KulturRullator konsert med Dag Lothar Kanestrøm: Til Las Vegas med  
 Sinatra, Elvis, Nat King Cole, Sammy Davis og Dean Martin».
03.05 Halvard Vesterhus: «Glimt fra Høvågs historie».
10.05 VisitSørlandet, Mona Konuralp: «Sørlandets ukjente turmål».
24.05 KulturRullator konsert med Michael Krumins:  
 «Krumins musikalske krumspring».
31.05 Odd Severin Sevland: «Du får det som du steller dæ».
07.06 Nå er det sommer! Kaffe og is i hagen.
14.06 KulturRullator konsert med Caroline Heer Aamold:  
 «Tilbake til ungdommen». 
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Aktiv senior | Søgne 
Aktivitetskoordinator 
Berit Lia Eikaas, tlf. 907 19 046 
Berit.lia.eikaas@kristiansand.kommune.no  

Seniorsamtale
Du er velkommen til å avtale et møte med oss! Da kan du få informasjon
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv Senior som passer for deg.
Aktivitetskoordinatorene har også god oversikt over andre seniortilbud.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Frisklivsentralen 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig. Tlf: 380 79 555.

Faste aktiviteter | Aktiv senior Søgne 

Litteraturgruppe | Biblioteket på Tangvall
Onsdager kl. 12.00–14.00
Følgende datoer: 25.01, 22.02, 29.03, 26.04 og 24.05. 

Sterk og Stødig | Mestringsloftet, 3. et. Helsehuset
Mandag kl. 09.30–10.30: Sterk og stødig – gr.1*
Mandag kl. 10.30–11.30: Sterk og stødig – gr.2*
Onsdag kl. 09.30–10.30: Sterk og stødig – gr.3*
Onsdag kl. 10.30–11.30: Sterk og stødig – gr.4*

Kultur før middag | Søgne seniorsenter
Onsdag kl. 14.00
Konsertene er et samarbeid mellom KulturRullatoren og Aktiv Senior.

22.02 «Musikalsk meny med mange retter» med Asbjørn Arntsen
08.03 «The Highwaymen», countrymusikk med Egil Sigmund Ødegård 
19.04 «Gunnar på Mo» med Per Myrstad Kringen, Mattis Johannessen,  
 Ane Eikemo og Christine Leer-Salvesen
03.05 «Syng, syng, syng og vær glad» med Kristina Jølstad Moi og  
 Torstein Andersen.

* Sterk og stødig er en treningsgrupper i regi av Frisklivssentralen. 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig. Tlf.: 380 79 555.
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Aktiv senior | Songdalen 
Aktivitetskoordinator 
Maryon Søhagen: Tlf. 976 19 785 
Maryon.Sohagen@kristiansand.kommune.no   

Seniorsamtale
Du er velkommen til å avtale et møte med oss! Da kan du få informasjon
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv senior som passer for deg.
Aktivitetskoordinatorene har også god oversikt over andre seniortilbud.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Faste aktiviteter | Aktiv senior Songdalen 

Litteraturgruppe | Biblioteket på Nodeland
Torsdag kl. 12.00–14.00
Følgende datoer: Siste torsdag i måneden: 26.01, 23.02, 30.03, 27.04 og 25.05.
 
Sterk og Stødig | Nodeland, Sygna
Torsdag 09.00–10.00: gr.1*
Torsdag 10.00–11.00: gr.2*

Kultur før middag | Nodeland, Sygna
Torsdag kl. 13.00
Konsertene er et samarbeid mellom KulturRullatoren og Aktiv Senior.

25.05 kl. 13.00 «Krumins musikalske krumspring» med Michael Krumins
15.06 kl. 13.00 «Tennesse Belle» med Svein Helge Vikse og Bente
.

* Sterk og stødig er en treningsgrupper i regi av Frisklivssentralen. 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig. Tlf.: 380 79 555.
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Aktiv senior | Torridal 
Aktivitetskoordinator 
Berit Lia Eikaas: Tlf. 907 19 046
Berit.Lia.Eikaas@ kristiansand.kommune.no   

Seniorsamtale
Vi er tilgjengelig på telefonen! Da kan du få informasjon
og en samtale om hvilket tilbud ved Aktiv Senior som passer for deg.
Aktivitetskoordinatorene har også god oversikt over andre seniortilbud.
Ta kontakt for en hyggelig prat.

Faste aktiviteter | Aktiv senior Torridal 

Sterk og Stødig | ILs klubbhuset
Torsdag 10.00–11.00 
Sterk og stødig er en treningsgruppe i regi av Frisklivssentralen. 
For informasjon og påmelding til Sterk og Stødig: Tlf.: 380 79 555.

Kultur før middag | Kirkekjelleren
Mandag kl. 13.00. OBS! Nytt klokkeslett!
Konsertene er et samarbeid mellom KulturRullatoren og Aktiv Senior.

27.02 «Der fløy genser’n te’n Johansen» med Kjetil Røren og Helge Sveen.
27.03 «Syng, syng, syng og vær glad» med Kristina Jølstad Moi og  
 Torstein Andersen.
22.05 «Krumins Musikalske Krumspring» med Michael Krumins. 

Kurs i iPad/iPhone | IL Klubbhus
Innføring i bruk av Apple nettbrett/smarttelefon for seniorer.
Påmelding innen 08.03 til Aktivitetskoordinator Maryon Søhagen: 976 19 785. 
Kursavgift.

Mandag 20.03 kl. 10.00–14.00
Onsdag 22.03 kl. 10.00–14.00
Mandag 27.03 kl. 10.00–14.00
Onsdag 29.03 kl. 10.00–14.00
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Aktiv senior har samarbeid med Kilden. Våren 2023 vil det tilbys forestilling og konsert  
til spesialpris, kr. 200.-. Billetter kjøpes på billettkontoret i Kilden på tlf.: 90 58 11 11. 

07.02 kl. 19.00: «Idioten» av Fjodor Dostojevski. En fargerik, humoristisk og  
 musikalsk produksjon.

09.03 kl. 19.30: «Bare barokk med Air av Bach». Denne konsertkvelden vier vi helt  
 og holdent til barokkens tidsalder. Peter Whelan, kunstnerisk leder  
 for Irish Baroque Orchestra dirigerer denne kvelden Kristiansand  
 Symfoniorkester for første gang. 

Aktiv senior | Kilden 
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Postboks 4 
4685 Nodeland  
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no

tressdesign.no

Aktiv senior
For deg som ønsker en aktiv pensjonisttilværelse.

Kontakt og mer informasjon:
– www.kristiansand.kommune.no/aktivsenior
– www.facebook.com/aktivseniorkristiansand
- aktivsenior@kristiansand.kommune.no


