ORDFØRERS JULEHILSEN:

God jul ønskes
alle i Frogn!

Førjulstiden er en gledens tid, som også er forbundet med forventinger. Gi av deg selv og bruk tiden sammen med dem
rundt deg, slik at vi alle kan ha glede av julens varme budskap. På vegne av de folkevalgte vil jeg ønske alle våre innbyggere og ansatte i Frogn en riktig god jul og et godt nytt år!
Også høsten har vært forbundet
med mange forventninger og
mye spenning for oss folkevalgte.
Det har vært en bratt læringskurve - men også utrolig spennende
- å få lov å tiltre som ordfører for
Frogn kommune. Å få hilse på og
bli kjent med hele organisasjonen, har vært utrolig lærerikt. Det
er en dyktig og lærende organisasjon som søker å samhandle med

innbyggerne for å levere gode
tjenester i felleskapskommunen.
Nye oppgaver og nye muligheter
Det nye kommunestyret har hatt
sine første møterunder og er
godt i gang med arbeidet. Jeg
opplever et engasjert, nysgjerrig
og positivt kollegium som ønsker
å prioritere godt for å skape et
lokalsamfunn til beste for innbyggerne. Samtidig er vi i en

økonomisk utfordrende tid som
setter store krav til samhandling
mellom de folkevalgte, administrasjonen og innbyggerne om de
nødvendige grep som må tas for
å komme i balanse. Prioriteringer
vil nødvendigvis vises i endringer
på flere områder, men jeg opplever at vi fortsatt skal levere gode
tjenester på riktig nivå.

Vi jobber hver dag for at fremtiden i Frogn skal bli best mulig for
alle våre innbyggere. Jeg ønsker
dere alle en god jul – og gleder
meg til et spennende nytt år i
Frogn!
Vennlig hilsen
Hans Kristian Raanaas
ordfører

Moderne velferd
Frogn kommune har innført mange velferdsteknologiske
løsninger i helsebygget på Ullerud. Nytt responssenter,
moderne trygghetsalarmer, elektronisk medisindispenser
og KompPro er eksempler på teknologi som gjør livet
enklere – og bedre – både for brukerne og de ansatte.
Les mer på neste side.
Prosjektleder Marthe Dreyer og Åse Løkling.

Les mer om:

Trening for kraft
etter kreft
Se side 3

Bli med å lage jul i
Drøbak
Se side 5

Søke stilling i Frogn
kommune?
Se vår hjemmeside www.frogn.kommune.no
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Satser på
velferdsteknologi
Bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar til
økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi
kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og
omsorgstjenestene i kommunene.
Prosjektet for innføring av velferdsteknologi er en del av et
samarbeid mellom Follo-kommunene.
– I Frogn kommune har vi fra
oppstart i fjor jobbet med å kartlegge behovene i kommunen i
forhold til ulik type teknologi.
Dette er gjort i samarbeid med
brukere og pårørende, ansatte
og deltagere i prosjektet. Vi har
jobbet med tjenesteinnovasjon
og endring av hvordan vi gir tjenester på i dag. Ut fra dette har
vi nå anskaffet teknologi som kan
bistå i jobben med å gi tjenester
med god kvalitet samtidig som
bruker føler mestring, trygghet,
frihet og selvstendighet, forteller
prosjektleder Marthe Dreyer.

«Hva er viktig for deg?»
Dette spørsmålet er sentralt i
kartlegging av nye tjenester. Svarene gjør at vi kan tilrettelegge
og veilede om tjenester både
med og uten teknologi, som er
direkte rettet mot de behov
brukerne har.
Vi ønsker at velferdsteknologi
skal bidra til:
• bidra til at enkeltindividet gis
mulighet til å ta ansvar for, få
innsikt i og mestre eget liv og
helsesituasjon, basert på egne
premisser. (hva er viktig for
deg, felleskapskommunen og
likeverd, myndiggjøring og
eierskap)
• bidra til at personer med behov
for helse og omsorgstjenester

Åse Løkling og prosjektleder Marthe Dreyer. Sammen jobber de mot en bedre eldreomsorg ved hjelp av moderne teknologi.

kan bo lengere hjemme med
økt livskvalitet
• gi økt trygghet, også for
pårørende
• forebygge økt tjenestebehov
ved tidlig innsats
• bedre kvaliteten på tjenester,
øke fleksibiliteten og bidra til

bedre arbeidsmiljø for både
bruker og ansatte
• bidra til innovasjon i helse- og
omsorgstjenestene samt skape
nye arenaer for samhandling
med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia
og næringsliv.

Så langt har Frogn kommet
– Teknologi vi har anskaffet så langt, er ny responssenter-løsning, nye trygghetsalarmer, elektronisk medisindispenser og
KompPro, et digitalt kommunikasjonssystem. Videre vil vi se på muligheten for å ta i bruk mobil trygghetsalarm m/gps,
digitale tilsyn og andre løsninger som bidrar til bedre helse og omsorgstjenester, forteller prosjektleder Marthe Dreyer.
Helsevakt
Frogn kommune har
sammen med seks andre
kommuner inngått samarbeid med Helsevakta i
Fredrikstad. Denne tjenesten arbeider 24/7 og vil være første respons på
alle våre nye trygghetsalarmer. Her
jobber sykepleiere som til enhver tid
vil svare på de alarmer som kommer.
De vil sitte med tilstrekkelig informasjon om våre brukere til å hjelpe
med det de har behov for. Om det
skulle være nødvendig med besøk fra
hjemmesykepleien eller nødetat, vil
de koble dette direkte videre.
Nye trygghetsalarmer
Frogn kommune har anskaffet nye digitale stasjonære trygghetsalarmer til bruk innendørs
da dagens alarmer
benytter gammel teknologi. De nye
alarmene har et større mulighetsrom
ved å kunne utvide til andre funksjoner hvis behovet oppstår, samt at
alarmen fungerer via mobilnettet slik
at vi ikke lenger er avhengig av fast-

telefonlinje for at alarmen skal virke.
Bytte av alarmer vil skje i perioden
desember - mars. Alle som har trygghetsalarm i dag vil få mer informasjon om dette og blir kontaktet for
avtale om tidspunkt for bytte av
alarm.
Elektronisk
medisindispenser
Vi har sammen med
seks andre kommuner
inngått samarbeid om
medisineringsstøtte med
Dignio.
At brukere og pasienter ikke tar
medisinene sine eller tar de til feil
tid, vil være en stor utfordring for
deres helsesituasjon. I tillegg brukes
det i dag mye ressurser på kjøretid
for helsepersonell.
Dignios medisindispenser varsler brukeren med lyd og lys når medisinen
skal tas, samtidig som riktig dose
fremlegges. Via mobilnettet er dispenseren koblet opp mot en digital
plattform, og vil varsle til helseperso-

nell dersom medisinen ikke blir tatt.
- For brukere og pasienter som har
behov for en påminnelse om å ta
medisiner, kan elektronisk medisineringsstøtte være et godt hjelpemiddel. Erfaringer fra andre kommuner
tilsier at den enkelte kan oppleve økt
selvstendighet og mestring i eget liv
samtidig som de får rett medisin til
rett tid som gir en stor helsegevinst,
understreker Marthe.
KompPro
KompPro er et enkelt
og sikkert digitalt kommunikasjonsverktøy
mellom bruker og tjenesten - uten
at bruker trenger høy digital kompetanse. Vi har pr i dag 10 KompPro
fordelt på ulike enheter, og vil teste
dette som et verktøy til noen av våre
brukere i helse og omsorgstjenestene.
Komp gir mulighet til kommunikasjon uten å bruke touch skjerm,
huske passord og lignende. Komp
er en datamaskin utstyrt med kun
en knapp som skrur enheten på, av

og som kontrollerer volum. Komp
kan brukes til å sende påminnelser,
bilder, meldinger, treningsvideoer og
ha videosamtale med brukerne. De
som har fått KompPro som tjeneste
i Frogn, har også fått mulighet til
at pårørende kan koble seg til samme enhet slik at også de kan sende
bilder, meldinger eller ha videosamtale. Pårørende administrerer sitt
innhold via en app helt uten innsyn
eller påvirkning fra tjenesten, og har
selvfølgelig heller ikke innsyn i hva
tjenesten sender via sin app.
– Dette er et spennende prosjekt som
vi er stolte av å være en del av. Med
den økende digitale trenden må vi
finne løsninger for dem som ikke har
en smarttelefon/nettbrett og dermed
ikke har like stor mulighet til å delta
sosialt på digitale flater, sier prosjektleder Marthe Dreyer.
Har du spørsmål vedr velferdsteknologiske løsninger? Ta kontakt med
prosjektleder Marthe Dreyer via velferdsteknologi@frogn.kommune.no
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Styrke og balanse:
Treningsgruppe
• Oppstart i januar 2020 uke 4.
• Styrke og balansetrening to ganger
i uken på dagtid.
• Tilpasset trening for din funksjon.
• Nyttig informasjon om helse, aktivitet og fallforebygging.
Gruppen passer for deg som:
• er hjemmeboende
• er ustø, opplever redusert balanse,
er engstelig for å falle eller har falt
i løpet av det siste året
• har begynnende vansker med
daglige aktiviteter som for eksempel: reise deg fra stol, ustø gange
og gå trapper
• går med hjelpemidler
Det er en forutsetning at du:
• er motivert for å trene
• kan følge instruksjon
• bor i Frogn kommune
Ta kontakt med fysioterapeut Siri
Bjarkøy på telefon 474 68524 for
informasjon og påmelding.

i for å spise i felleskap ved Ullerud
helsebygg.
Lions vil organisere transport tur/
retur. Alle som ønsker noen å spise
sammen med er hjertelig velkommen.
Kjøkkenet gir hyggelig pris for toretters middag og prat. Lions spanderer
kaffe og kake.

Frogn seniorsenter

Kaféen vår er åpen mandag, tirsdag
onsdag og fredag fra 09.30 – 13.30.
Middagsservering onsdag og fredag.
Velkommen til oss!
Aktiviteter før jul:
• Julemesse på arbeidsstua: onsdag 27. november fra 11.00 – 14.30
fortsetter vi salg av det som er igjen
av våre flotte produkter frem mot
jul, så det er bare å stikke innom.
• Familie-juleverksted søndag 1.
desember: Vi lager julenisser av
garn og enkel julepynt.
• Gløgg og pepperkaker onsdag
11. desember: Servering samt
trekning av loddboka med mange
flotte gevinster.
• Julemiddag fredag 13. desember kl. 13.00: Kr. 150 pr. pers.
Betales ved inngang, helst kort!
Husk påmelding til tlf. 64 90 61 85.
• Julekonsert i Oslo Konserthus
19. desember kl. 17.30: Påmelding til seniorsenteret, Tlf. 64 90
61 85. Kr. 450 betales med kort på
seniorsenteret, eller nettbank til
kontonr. 1617 35 00657. (husk å
merke fra hvem og hva innbetalingen gjelder).

Ny fastlege
Spis med oss

Et prøveprosjekt
hver torsdag i
perioden 14/1112/12 i samarbeid med Lions på Ullerud helsebygg: Mat og prat!
Maten vi spiser sammen smaker bedre
enn den vi spiser alene. Alle som
får mat utkjørt fra sentralkjøkkenet
får tilbud om å bli hentet torsdager

Frogn kommune har fått ny fastlege;
Marthe Sem. Hun ble godkjent som
lege i 2012, og har sin legepraksis lokalisert på Seaside-klinikken,
Storgata 38 i Drøbak. Hun har ledige
plasser for nye pasienter.

Datahjelpen

Hver tirsdag kl.10.00 – 12.00 på
Frogn bibliotek
Kom innom oss hvis du trenger hjelp
med nettbrett, PC, iPhone, smarttelefoner. Vi er her for å hjelpe deg!

Sosialhjelp – søk digitalt
Innbyggere i Frogn kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye
løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra og
via mobilen sin.
NAV har digitalisert flere tjenester, og fra nå er det også mulig
å søke om sosialhjelp digitalt på
nav.no for innbyggerne i de kommunene som har tatt i bruk den
nye løsningen. For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg
inn på «Ditt NAV» på nav.no med
BankID eller andre sikkerhetsløsninger.

Trenger man hjelp til utfyllingen,
kan man ringe NAV Kontaktsenter
på 55 55 33 33 og få veiledning
over telefon. Mange kan også få
hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. NAV Frogn har drop in i publikumsmottaket tirsdag og torsdag
kl 12.00-14.00. Søkere som av ulike
årsaker ikke kan eller vil benytte
seg av den digitale kanalen, kan
fortsatt bruke papirsøknad.

Høringer
Områderegulering
for Gamle Drøbak

Områderegulering for Gamle Drøbak
legges ut til høring 25. november 2019.
Høringsfristen er 3. februar 2020.
Områdeplanen skal erstatte gjeldende Reguleringsplan for antikvarisk spesialområde. Planen
differensierer handlingsrom for utvikling, vernehensyn og tilpasningskrav gjennom bestemmelser
knyttet til arealformål og områdevise hensynssoner. I tillegg medfører planforslaget oppheving
av en rekke planer i gamle Drøbak. Fullstendig
liste over de 29 planene som foreslås opphevet
finner du på kommunens nettsider.
Rådmannen imøteser innspill til hele planen.
Det vil bli holdt en høringskonferanse 15. januar.
Se nærmere informasjon og les plandokumentene på kommunens nettsider:
www.frogn.kommune.no

Kraft etter kreft
Nytt treningstilbud til dem som er berørt av kreft i Frogn:
I samarbeid med folkehelsekoordinator Kristina Thomassen, DFI, fysioterapeut Tommy Nilsen og kreftkoordinator Elisabeth Nilsen inviterer vi til «Kraft etter kreft».
På disse gruppetimene vil man
møte folk som er i ulike faser i
et kreftforløp; de som forsøker å
opprettholde litt aktivitet under
behandling og de som vil begynne
å trene seg opp igjen etter endt
behandling. Tilbudet består av enkel styrketrening, hvor fysioterapeut tilrettelegger treningen sånn
at hver enkelt skal kunne kjenne
mest mulig mestring. Vi har fått
mange positive tilbakemeldinger
så langt, og ønsker flere deltagere
hjertelig velkommen.

Ta gjerne kontakt med kreftkoordinator i kommunen på telefon
474 68526 eller e-post elisabeth.
nilsen@frogn.kommune.no hvis
du har spørsmål om tilbudet.

Tilbudet ligger innunder «Aktiv
på dagtid», og treningen styres av
fysioterapeut Tommy Nilsen. Du er
velkommen til å prøve en aktivitet
før du melder deg inn. Møt opp
og ta en prat med instruktøren.
Tid: hver mandag kl. 14.00
Sted: Sportshallen (boksehallen)
ved Seiersten stadion, Belsjøveien
2

Nasjonal tilskuddsordning barn og unge
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og
unge gjelder støtte for tidligere inkludering av barn i
lavinntektsfamilier.
Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige
organisasjoner kan søke om midler.
Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

For alle søkere: Det søkes om
tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal: https://www.bufdir.
no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/
Barn_og_ungdom/lavinntekt/
Søknadsfrist: 13. desember 2019.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Ledig plass på
kulturskolen
Frogn kulturskole tar
opp nye elever etter
nyttår. Vi har ledige
plasser på grovmessing, slagverk, fløyte,
musikkteknologi, cello,
teaterverksted (2.-4.trinn) og tegneog malelinjen vår. Bare ta kontakt
dersom du har et barn eller barnebarn
som ønsker å begynne hos oss! For
mer informasjon, se www.frogn.kommune.no/kulturskolen.

Åpne møter i rådhuset
Formannskapets budsjettmøte
mandag 2. desember kl. 16.30 i møterommet Fraunar
Kommunestyret mandag 9. desember. Orienteringer fra kl. 16.15.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 16.30. Behandlingen av saker starter kl. 17.00.
Ekstramøte hovedutvalget for
miljø-, plan- og byggesaker onsdag
11. desember kl. 16.30 i møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00
Kommunestyrets budsjettmøte
mandag 16. desember kl. 14.00 i
møterommet «Fraunar»
Eldrerådet mandag 20. januar
kl. 16.00 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 16.00
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 21. januar kl.
17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 21. januar kl.
18.00 i kantinen «Kaspers mage»
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 27.januar kl.
16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Hovedutvalget for helse og
omsorg mandag 27. januar kl.
17.30. Møterom kunngjøres på
hjemmesiden. Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Eventuelle
orienteringer i forkant av møtet: Se
hjemmesiden.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 28. januar kl. 17.30 i
møterommet Fraunar. Spørsmål og

innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Eventuelle orienteringer i forkant av
møtet: Se hjemmesiden.
Formannskapet onsdag 29. januar kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 3. februar
i møterommet i Fraunar. Eventuelle
orienteringer i forkant av møtet: Se
hjemmesiden. Kl. 16.30 Spørsmål og
innspill fra innbyggerne. Kl. 17.00
Behandling av saken starter.
Sakspapirer er/blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og på internett: www.frogn.no

Nytt fra teknisk
Vannmåleravlesning og fakturering av vann og kloakk
Vannmåleravlesning for dere som
har fått ny fjernavlest vannmåler:
Avlesning blir gjort av kommunen,
dere vil ikke motta avlesningskort.
Dere trenger ikke å sende inn målerstand per 31.12.2019.
Dere som fortsatt har gammel
selvavlest måler: Dere vil motta
avlesningskort i begynnelsen/midten
av desember per post eller SMS. Dere
må selv lese av vannmåler 31.12.2019
eller så nær denne datoen som mulig.
Vannmålerstand må rapporteres inn
til kommunen.
Vann- og kloakk forbruk for 2020
fortsatt bli fakturert som à konto og avregnet per 31.12.2020. Vi
har foreløpig ingen mulighet til å
fakturere etterskuddsvis etter faktisk
forbruk.

God bedring for
Hospitalet
Nå kjøres restaureringsarbeidene på seniorsenteret Hospitalet i gang for fullt, og kledningen på bygget skal demonteres.
Mange har nok ventet på synlige
tegn på at restaureringsarbeidene
skal komme i gang på Hospitalet.
Over sommeren og høsten er det
blitt arbeidet intenst «bak kulissene».
- Det å restaurere en bygning
som Hospitalet er som å åpne
en arkeologisk utgraving. Selve
restaureringsarbeidene er en undersøkelsesprosess. Derfor må det
planlegges godt i forkant slik at
arbeidet gjøres rasjonelt, skånsomt og med høyest mulig kvalitet i gjennomføringen, sier byantikvar Mathilde Simonsen Dahl.

- I denne prosessen har vi hentet
konsulenter med erfaring fra
bryggen i Bergen, og nå går drøbaksentreprenøren Frank Kristiansen straks i gang med fasaden.
Her er bygningen lagt i hendene
på byggmestere med god erfaring på bygningsvern. De skal
arbeide seg innover, fra fasaden
til laftekonstruksjon til grunnmur,
der en gjenstridig plante av arten parkslirekne må fjernes med
største varsomhet for bygningen,
og nøyaktighet for å sikre mot ny
spredning.

Festeavgift – Dyrløkkeåsen

Festeavgift konsumprisindeksreguleres fra 01.01.2020. Faktura vil derfor
bli sendt ut i begynnelsen av 2020
med 30 dagers forfall.

Kommunen oppfordrer til frivillig rapportering av
hummerfangster for sesongen 2019
Kommunen oppfordrer alle hummerfiskere i Drøbaksundet til å
rapportere inn sine fangster. Rapporteringen er frivillig.
En lokal referansegruppe vil bistå kommunen med å oppsummere
og presenteres materialet. Resultatene vil legges til grunn for videre
arbeid med ev. fredningsområder for hummer. Les mer på
kommunens hjemmeside.
https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/fredningsomrade-for-hummer/

BADEGLEDE I JULA!
Velkommen til god aktivitet hos oss i jula!
Vi holder åpent alle dager unntatt selve julaften og første juledag.
Og Bølgen kafé er selvfølgelig også åpen!
Se våre åpningstider for jula på bolgenbad.no
Helse og glede for alle!
Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
bolgen@bolgenbad.no

WWW.BOLGENBAD.NO

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

Opplev Julebyen på Avistegnernes hus
Frogn kommune og MiA – Avistegnernes hus har i år invitert skolene og andre aktuelle aktører i Frogn til samarbeid om
utstillingen Julebyen 2019.
til utstillingen. Follo museum har
funnet frem miniatyrmodeller i
tre av hus i Drøbak fra sitt magasin. Disse ble malt under museets
juleverksteder. Til sammen vil
bidragene utgjøre en fargerik
Juleby til glede for innbyggere
og besøkende i Drøbak.

Gjennom flere åpne verksteder
er innbyggerne invitert til å lage
hus og nisser som sammen med
årets juletog blir stilt ut på Avistegnernes hus. - Vi har gledet
oss til å lage denne utstillingen
sammen med byens befolkning
– og inviterte til bred deltakelse,
sier Bianca Boege ved Avistegnernes hus.

- Vi ønsket at alle som hadde lyst
skulle få anledning til å bidra til
årets Juleby og inviterte derfor til
flere åpne verksteder. Både barn
og voksne ble invitert til hyggelig
samvær der kreativiteten kunne
få utfolde seg, forteller kultursjef
Hanne Løkka.

Det er Lars Aurtande ved Avistegnernes hus som har stått bak
årets utstillingskonsept og har
utformet maler for hus og nisser

Bli med på vår tekstkonkurranse!
Har du en morsom tekst til denne tegningen av Fredrik
Stabel?
Forslag til vitsetekst sendes Avistegnernes.Hus@mia.no eller skrives under bildet som publiseres på Avistegnernes hus’ Facebookog Instagram-sider fra 1. desember. De morsomste bidragene blir
premiert! Vinner kåres lørdag 21. desember.

Her er noen av dem som ønsker god Jul i Drøbak, representert ved Frogn bibliotek,
Frivilligsentralen i Frogn, Frogn seniorsenter, enhet for kultur og frivillighet samt Avistegnernes hus.

Julestemning gjennom
#julidrøbak
Det er i Frogn det skjer i juletiden!
Her har selveste julenissen sitt opphav, og i
desember skjer det masse julegøy til glede
for både store og små. Bli med å spre det
glade budskap om julebyen Drøbak i sosiale
medier gjennom vår egen #julidrøbak!

Torgets julemarked
Frogn kommune arrangerer Torgets julemarked i
Gamle gymsal i Drøbak lørdag 7. – søndag 8. desember og lørdag 14. – søndag 15. desember kl 10.00
(11.00) – 17.00. Gjør en koselig torghandel innendørs!

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

BIBLIOTEKET

Torsdag 5. desember
Lesesirkel kl 19.00. Påmelding for nye
deltakere.
Tirsdag 10. desember
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 11. desember
• Språkkafé, juleavslutning kl. 19.00
• Frogn historielag, uten Slekt og
data Oslo/Akershus kl. 17.00-19.00
Fredag 13. desember
Eventyrstund. Kl. 10.30 – 11.00.
Påmelding for større grupper.
Tirsdag 17. desember
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00

Tirsdag 3. desember
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 4. desember
Bokkafe kl. 13.00: Torkil Baden presenterer sin nye bok: «Lehmannsbrygga – båter, biler, busser og boliger». Et viktig stykke Drøbakhistorie i
tekst og bilder om folkeliv og trafikk,
Ibsens våte tur, Krohgs nakenmodeller, Munchs pistol, bussenes inntog,
julenissenes hotelldrøm, riksantikvaren, Thon og minnepinnen, politiske
helomvendinger, bridge over troubled water eller La Brygga leve!
Enkel servering, kaffe/te. Gratis.
• Advokatvakt kl. 16.00-18.00. Påmelding
• Tannlegevakt 17.00-19.00. Påmelding
• Språkkafé kl. 19.00

Faste aktiviteter:

Språkkafé: Hver onsdag har vi
språkkafé. Her møtes innvandrere fra
mange land og nordmenn til en hyggelig prat over en kopp kaffe eller te.
Kl. 19.00.
Datahjelpen: Hver tirsdag finner du
Datahjelpen på biblioteket kl. 10.00 –
12.00. Der kan du få hjelp til PC, nettbrett og smarttelefon, innlogging og
apper. Datahjelpen er i regi av Frogn
Frivilligsentral
Lesesirkel: På første torsdagen i måneden kl. 19.00 har vi lesesirkel. Åpen
for alle, men det er påmelding.
Advokatvakt: Få en halv times gratis konsultasjon med en advokat kl.
17.00 – 19.00. Påmelding.

DETTE SKJER I

Åpningstider julen 2019:

24. – 26. desember: stengt
Fredag 27. desember
kl. 10.00 – 14.00
Lørdag 28. desember: stengt
Mandag 30. desember
kl. 10.00 – 14.00
Vanlige åpningstider fra torsdag
2. januar.

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle våre nye innbyggere velkommen med en egen
velkomstmappe full av nyttig
informasjon om vår flotte kommune! Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00, på mail:
servicetorget@frogn.kommune.
no, på hjemmesiden www.frogn.
kommune.no - eller stikk innom
oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

Følg oss!
Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

SMIA:

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 28. januar 2020
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Søndag
1. desember
Julegateåpent bibliotek 14.00 – 17.00.:
Barneforestilling
«Jul med Prøysen»
med Liberman produksjoner. kl. 15.30.
NB!: Begrenset antall plasser, gratisbilletter kan hentes på
biblioteket.

Tannlegevakt: Få en halv times
gratis konsultasjon med en tannlege
(ingen behandling) kl. 17.00 – 19.00.
Påmelding.
Bokkafé: Første onsdagen i måneden kl. 13.00 inviterer vi til en bokkafé hvor vi presenterer en god bok, en
kopp kaffe og noe lett å bite i.
Eventyrstund: Vi leser, forteller og
ser i billedbøker sammen. Åpen for
alle, store grupper må melde seg på.
Åpen barnehage: Åpen barnehage
er et møtested for voksne med barn i
aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag kl.
09.30 – 12.00. Følger skoleruta.
Slektsforum: Interessert i slektsforskning? Frogn historielag inviterer
til slektsforum utvalgte onsdager.
Her kan du få tips og hjelp med din
forskning. Noen onsdager er «Slekt
og data Oslo/Akershus» til stede.
Åpen for alle.

