KLART FOR VALG

Anne Lise Larsson og Vegard
Arnesen er ansvarlige for årets valg
i Frogn kommune. Med seg har de
nærmere 100 medarbeidere; både
ansatte i kommunen og frivillige trår
til for å avvikle årets valg.

Valgdagen i Frogn er mandag 9. september og valglokalene er åpne på samtlige stemmesteder fra
kl. 09.00 til kl. 21.00. På neste side finner du all informasjonen du trenger for å avgi din stemme.

Nye fjes i Frogn kommune
Hilde Gunn Bjelde (48) er
ansatt som ny kommunalsjef i Frogn kommune.
Bjelde er utdannet samfunnsplanlegger, og har mange
års erfaring som leder i stat
og kommune, innenfor både
helse og oppvekst samt teknisk sektor. Hun har tidligere
vært kommunalsjef for plan
og forvaltning i Finnøy kommune, der hun også i
perioder fungerte som rådmann. Bjelde har hatt
mange verv i KS innen områdene innovasjon og
digitalisering. I dag kommer hun fra stillingen
som rådgiver på regionalplan i Rogaland fylkeskommune.

Kristin Lahnstein Gjørstad
(41) er ny enhetsleder på
Ullerud helsebygg. Hun
starter i jobben 7. oktober,
da nåværende leder Ane
Nordskar blir pensjonist.
Kristin er utdannet intensivsykepleier, og har nå en tilsvarende stilling i Lier kommune.
Hun har en mastergrad i verdibasert ledelse, er utdannet coach og er sertifisert
veileder i etisk refleksjon. Kristin har jobbet som
leder i 14 år, med erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og de siste ni årene i kommunehelsetjenesten.

KICKSTART
HØSTEN!

VI ER KLARE TIL Å TA I MOT DEG!

Les mer om:

Senior?
Bli med på trening

Vår nye skolesjef heter
Frank Westby (56). Han tar
over etter Linda Langås
Vamnes som går av med
pensjon etter å ha vært
en ressurs for Frognskolen
siden 1998.
Frank Westby har styrt skolene i Askim i over fire år, med
svært gode resultater. Tidligere
var han rektor ved Drømtorp videregående skole
i Ski. Opprinnelig er han fra Sverige, og har sin
bakgrunn som faglærer i idrett, samt pedagogikk
og ledelse. Han er bosatt i Ski.
Vi ønsker dem velkommen!

Kickstart høsten på Bølgen!
Vi har et rikt tilbud av
positive aktiviteter!

Se side 3

WWW.BOLGENBAD.NO

Gi tid! Verdensdagen
for psykisk helse

LysNatt
Lørdag 21. september

Se program side 5

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 3. september 2019

Se side 6

Kommune- og fylkestingsvalg 2019
VALGDAGEN:
Valgdagen i Frogn er mandag
9. september og valglokalene er
åpne på samtlige stemmesteder
fra kl. 09.00 til kl. 21.00.
Du må ha stemmerett og stå
innført i manntallet for å kunne
stemme. På valgdagen må du
stemme i den kommunen du
er manntallsført. På valgkortet
står det hvilket valglokale som
tilhører din krets. Du kan likevel
stemme i samtlige valglokaler.
Her kan du stemme på
valgdagen
• Drøbak krets – Aulaen,
Seiersten ungdomsskole
• Sogsti krets – Sogsti skole,
gymsalen

• Heer krets – Heer skole,
gymsalen
• Dyrløkkeåsen krets –
Dyrløkkeåsen skole, hallen
• Nordre Frogn krets –
Dal skole, gymsalen
Stemmelokale Drøbak krets
Som i 2017 vil stemmelokalet
være aulaen på Seiersten ungdomsskole. Gamle gymsal i Drøbak sentrum er under renovering og skal ikke benyttes.
HUSK Å TA MED
LEGITIMASJON!
Det er også en fordel om du
tar med valgkortet. Da går det
raskere å stemme.

Søknad om å stemme
hjemme
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan ta
seg frem til et valglokale, kan
søke om å få stemme hjemme
eller der de oppholder seg.
Velgere som ønsker å stemme
på sitt oppholdssted må levere
søknad om dette og søknaden
må være innkommet til Frogn
valgstyre senest den 5. september.
Søknad kan sendes til Frogn
valgstyre, Postboks 10, 1441
Drøbak eller til politisketjenester@frogn.kommune.no.
Søknaden kan også fremmes på
telefon 64 90 60 00.

Ytterligere informasjon om
valget finnes på kommunens
hjemmesider www.frogn.
kommune.no (under fanen
politikk og samfunn/valg
2019) og på Valgdirektoratets sider www.valg.no

Vil du forhåndsstemme?
Hvis du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen mandag 9. september kan du levere forhåndsstemme til og med fredag 6. september. Her får du all informasjon du trenger!
Forhåndsstemmemottak på
rådhuset
Forhåndsstemmemottak vil
bli etablert på Frogn Rådhus i
Rådhusveien 6, 1443 i Drøbak.
Mottaket har følgende åpningstider:
Lørdag 31. august
kl. 11.00–16.00
Søndag 1. september
kl. 13.00– 16.00
Mandag 2. september
kl. 10.00–19.00
Tirsdag 3. september
kl. 10.00–19.00
Onsdag 4. september
kl. 10.00–19.00
Torsdag 5. september
kl. 10.00–19.00
Fredag 6. september
kl. 10.00–15.00
Forhåndsstemmemottaket tar
imot stemmer fra velgere som
er manntallsført i Frogn kommune og fra andre kommuner.
Husk å ta med legitimasjon.
Forhåndsstemmemottak i
institusjon og på Frogn videregående skole
Forhåndstemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole vil bli etablert i
perioden 2. - 4. september på
følgende steder:
• Ullerud Helsebygg –
mandag 2. september,
kl. 10.00-16.00

Åpningstid stemmemottaket
kl. 10.00–14.00.
Ambulerende mottak på rom i
sykehjem kl. 14.15–16.00
• Ullerud bofellesskap –
tirsdag 3. september
Åpningstid stemmemottaket
kl. 11.00-13.00.
• Frogn videregående skole –
onsdag 4. september
Åpningstid stemmemottaket
kl. 11.30–14.30.
Valgkort
Valgkortet gir deg informasjon
om hvor og når du kan stemme.
Du må ikke ha valgkortet når
du skal stemme, men det er en
fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere

du ha stemmerett i kommunen
du flyttet fra. Hvis du flytter
fra Frogn etter 30. juni, er det
fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den
«riktige» kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du
har til å forhåndsstemme.
Utlegging av manntallet skjer i
slutten av juli. Dersom navnet
ditt ikke står i manntallet eller
det er andre feil, kan du sette
fram krav til valgstyret om retting. Krav om retting kan kun
gjelde feil, ikke flytting etter
30. juni 2019. Krav om retting
sendes skriftlig og begrunnet til
Frogn valgstyre. Adresse: Frogn
Valgstyre Postboks 10, 1441
Drøbak.

Manntallet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget
Du må stå innført i manntallet
for å kunne stemme ved valget.
Manntallet er en oversikt over
de som har stemmerett i kommunen. Du kan undersøke om
du er registrert i manntallet i
Frogn kommune i manntallslistene som legges ut på servicetorget på rådhuset og på Frogn
bibliotek ved Drøbak torg.
Manntallet blir liggende til og
med valgdagen 9. september.
Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregisteret etter den 30. juni, vil

Våre flinke, blide valgarbeidere – her representert ved Mette Hessen og Selma
Stranger – er klare for å ta imot din stemme til kommestyrevalget i Frogn. Og
du?! Husk legitimasjon!

Sametingets valgmanntall
Selv om det ikke er sametingsvalg i år skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig
ettersyn. Dette skjer i samme
periode som manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Krav om retting i sametingets
manntall må sendes skriftlig
og begrunnet til Sametingets
valgstyre så raskt som mulig.
Ved spørsmål om manntallet,
ta kontakt med Sametinget.
Adresse: Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Senior? Bli med på våre
treningsgrupper!

Styrke- og balansegruppe
Innhold:
• Oppstart første uke i september
• 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
«Sprek senior»
Innhold:
• Oppstart første uke i september
• Trening en gang i uken på dagtid
• Tilpasset trening
• Nyttig informasjon om helse og aktivitet
Gruppen passer for deg som:
• er hjemmeboende
• har fallende funksjon, som for
eksempel utfordring med balanse,
tyngre å gjennomføre husarbeid,
vanskeligere å reise og sette seg,
tungpustet
• kan komme deg til trening selv
Kontaktinformasjon: Fysioterapeut
Camilla Mithassel, tlf. 474 68524

Aktiv på Dagtid med
utvidet tilbud!

Aktiv på Dagtid er et
tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet for personer mellom
18-67 år. Tilbudet er for deg som
ønsker å komme i form, og mottar
stønad fra NAV, er deltaker ved
Frisklivssentralen eller ved Ressurssenteret. Aktiv på Dagtid ønsker
å skape samhold og motivasjon til

glede med aktivitet. Høstens timeplan
inneholder flere av de tidligere aktivitetene som yoga, gåtur, styrketrening
og vanntrim/vannaerobic. I tillegg har
vi fått nye treningstilbud. Dette er
blant annet:
• Åpen svømming
• Få kraft etter kreft - en time for
kreftpasienter før, under og etter
behandling.
• AKTIV - en lavterskel treningstime
som passer godt for alle som ønsker
å komme i bedre form og bli
sterkere.
Les mer på dfi.no
MANDAG
Yoga for alle 10:30-12:00
Drøbak Yogastudio
Holterveien 4D, 3. etg.
Få kraft etter kreft 14:00-15:00
Boksehallen

hverdagen, får praktiske tips og råd og
øker kunnskapen om demens. Samtalegruppen er åpen, det vil si at du ikke
binder deg til noe og kan komme når
det passer for deg. Det som snakkes
om i gruppen vil være taushetsbelagt.
Gruppen ledes av demenskoordinator. Tilbudet er gratis og det er enkel bevertning.
Høsten 2019 vil det være tilbud på
følgende datoer:
17. september - 8. oktober - 14. november - 10. desember
Sted: Raskebekken dagsenter, Ullerudveien 22. Tid: kl. 12.00. til 13.30.
For mer informasjon, kontakt demenskoordinator i Frogn kommune
tlf. 977 42 298
Velkommen!

Pårørendeskolen i Follo
For pårørende til personer med demens

TIRSDAG
Styrke i sal 11:00-12:00. Boksehallen
Tirsdagsturen* 11:00-12:00
Follo museum.
Svømming i idrettsbasseng
13:00-14:00. Bølgen bad
ONSDAG
Vannaerobic i terapibasseng
14:00-14:50. Bølgen bad
TORSDAG
Yoga for alle 10:30-12:00
Drøbak Yogastudio. Holtervn. 4D, 3. etg.

OPPEGÅRD
Greverud Sykehjem
5 onsdagskvelder
Høsten 2019

Kursinnhold
Kommunikasjon
Praktiske tips i hverdagen
Fremtidsfullmakt / Vergemål
Pårørendes reaksjoner
Velferdsteknologi

FREDAG
AKTIV 10:00-11:00
Boksehallen

18. September, 25. September, 09. Oktober,
16. Oktober og 23. Oktober

Sykdomslære

Møte med hjelpeapparatet

Klokkeslett: 18:00 – 21:00
Påmelding:
Heidi.Borgen.Larsen@oppegard.kommune.no

Tlf: 92279792 (du kan sende sms)
Påmeldingsfrist: 11. September 2019
Pris: kr 300,- pr. deltager.
Enkel servering.

til Søndre Hallangen gård. Vi går til
Sønderstøa, og derfra går vi kyststien til
Sandbukta (litt krevende et par steder) og
tilbake gjennom skogen til Søndre Hallangen. Gåtid: 3 timer
25. september: Røis til Rammebråten
og Munchs hjem. Felleskjøring fra Rema
10.30 til Røis. Vi går til Kjeppestad og
videre til Rammebråten der vi raster på
klippene der Munch malte mange av sine
badebilder. Hjemturen over Vadbrua ved
Solbergelven, Øvre Kroksrud og tilbake til
Røis. Gåtid: 3 timer.
9. oktober: Stubberudtjernrunden.
Felleskjøring fra Rema kl.10.30 til
p-plassen ved Stubberudtjernet. Vi går til
Steinhuk over Holt til Skyssrud og derfra
over Tremannsteinen til Stubberud.
Gåtid: 2 ½ timer
De tre siste turene: 23. oktober,
6. november og 20. november.
Ta med mat og drikke. Kart sendes ut på
mail. Husk godt skotøy. Påmelding mobil:
995 30438 eller mail: veronica.hove@
online.no

Frogn Seniorsenter

Frogn Seniorsenters Venner inviterer
til: «The Sound of Music» på Folketeateret, torsdag 24. oktober kl. 19.00.
Billetter inkl. buss kr. 750, med avreise
fra seniorsenteret kl. 17.30. Bindende
påmelding innen 15. september.
«Min fortelling om mor», en historie
fortalt av skuespiller Bente Børsum. I Smia
13. oktober kl.14.00.
Billetter kr. 170. Bindende påmelding
innen 8. oktober.

Adresse: Greverud Sykehjem, Harriet
Backers vei 30

* Gratis tilbud i regi av Frivilligsentralen.
Endringer på timeplanen kan forekomme.

Friluftslivets uke – over hele
landet 31. aug.-8.sept.

Dette er Norges største friluftslivsfeiring,
med hundrevis av arrangementer og
masse aktiviteter. Sjekk hva som skjer i
Frogn på friluftslivetsuke.no!

Demenskoordinator med
tilbud til pårørende

Er du pårørende til noen som har
demens? Vil du være med i en
samtalegruppe?
I en samtalegruppe treffer du andre som
er i samme situasjon som deg selv. Dere
deler erfaringer, får støtte til å mestre

Se høstens
program på
frogn.frivilligsentral.no

Bli med oss på tur!

4. september: Kyststien
på Hurum – Østnestangen. Felleskjøring fra Rema
kl. 10.30 til Tofte. Båten til
Roald Amundsen Maud ligger
ved Sagene der turen starter.
Turen til fyret på Østnestangen er i partier
krevende og bratt. Gåtid: 2 ½ timer
11. september: Kyststien fra Sønderstøa. Felleskjøring fra gamle Rema 10.30

LysNatt i Drøbak - en magisk opplevelse for store og små
Lørdag 21. september inviterer Enhet for kultur & frivillighet i Frogn kommune sammen med en rekke kulturaktører
til LysNatt i Drøbak sentrum.
Dette året blir det en ny vri på Lysvandringen der hele
Drøbak sentrum fra Badeparken til Sjøstjerna vil by
på opplevelser. Kvelden vil fylles med kulturinnslag
etter inspirasjon fra arrangementet Kulturnatt som
gjennomføres i en rekke kommuner rundt omkring i
landet. – Årets Lysnatt er ikke en guidet løype, men
vi bruker hele Drøbak sentrum slik at publikum kan
gå der de ønsker når de ønsker, forteller kultursjef
Hanne Løkka.
Altså har tidligere Lysvandring + ny kulturNatt blitt
til årets LysNatt. LysNatt arrangeres i samarbeid med
Frogn kulturråd og Drøbak Kunstnerforum som med

flere av sine lag og foreninger, kunstnere, gallerier,
museer og andre kulturaktører bidrar med kulturelle
bidrag. LysNatt varer fra kl. 20.00 – 22.00, men det vil
bli flere kulturarrangementer allerede fra kl. 18.00.
Arrangementene er åpne og gratis, med noen unntak. Drøbakfestivalen AS byr på en billettert konsert i
Drøbak kirke med Oscar Danielson. Billetter på TicketMaster.no.
Informasjon om arrangementet vil ligge på Frogn
kommunes hjemmeside som kontinuerlig vil oppdateres med mer informasjon om LysNatt.

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

KUNNGJØRINGER
Ledige plasser i Kulturskolen

Kulturskolen har ledige plasser på:
• Slagverk
• Piano
• Fløyte
• Fiolin
• Cello
Våre gruppetilbud teater, tegne-og malelinjen, musikklabben og Famelinja (fra
8.trinn) tar også inn søkere nå.

ÅPNE MØTER I RÅDHUSET

Kommunestyret mandag 2. september i
møterommet i Fraunar.
Kl. 16.30 Spørsmål og innspill fra innbyggerne.
Kl. 17.00 Behandling av saken starter
Kl. 18.00 Åpning av Norden-parken ved
Frogn rådhus
Konstituerende kommunestyremøte
mandag 7. oktober kl. 17.00 i møterommet i Fraunar
Eldrerådet mandag 21. oktober kl. 16.00
i møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 22. oktober kl.
17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 22. oktober kl.
18.00 i kantinen «Kaspers mage»
Kontrollutvalget mandag 28. oktober
kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 28. oktober kl.
16.30 i møterommet Fraunar. Spørsmål
og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg
og kultur tirsdag 29. oktober kl. 17.30 i
møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
18.00.
Eventuelle orienteringer i forkant av
møtet: Se hjemmesiden.
Formannskapet onsdag 30. oktober kl.
16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
18.00.
Kommunestyret mandag 4. november 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

Åpning av Norden-parken

Foreningen Norden feirer 100 år.
Mandag 2. september Kl. 18.00 markeres dette ved Frogn rådhus.
Foreningen Norden skaper møteplasser
og formidler kunnskap om nordisk språk,
historie og samfunnsforhold samt bidrar
til å bygge ned grenser i Norden. Frogn
kommune markerer jubileet med etablering av en egen Norden-park.
Taler ved:
• Odd Haktor Slåke, ordfører
• Åsmund Berg, Foreningen Norden Follo
• Kulturinnslag ved elever fra Kulturskolen
i Frogn.
Her kan du få vite mer om nordisk samarbeid og hva Foreningen Norden jobber
med: www.norden.no

HØRINGER

Kommuneplanens samfunnsdel 20192031. Kommuneplanens samfunnsdel
2019-2031 ble vedtatt av Kommunestyret 8. april 2019. Kommuneplanens
samfunnsdel tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet, og er
grunnlag for all kommunal virksomhet
og planer. I den nye samfunnsdelen er
det økt vekt på kommunens rolle som
samhandlingsaktør mellom det offentlige
og innbyggerne, næringsliv, frivillige, lag
og foreninger.
De fire satsningsområder klima og energi;
livskvalitet og folkehelse; stedsutvikling
med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljøer; næringsutvikling og verdiskaping
som var nye i forrige kommuneplan
2013-2025, er videreført i denne kommuneplanen. Les mer om kommuneplanens samfunnsdel på https://www.frogn.
kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/
kommuneplanen/

Kunngjøring om endret reguleringsplan for Skogveien 31-35. Etter
klagebehandling i Kommunestyret,
og påfølgende behandling hos Fylkesmannen, gjøres det noen få endringer i
reguleringsplan for Skogveien 31-35. Den
delen av Skogveien som var vedtatt endret
til privat vei tilbakeføres til kommunal
vei, og atkomst til eiendom gbnr. 71/322
tydeliggjøres i plankartet. Oppdaterte
plandokumenter finnes på https://www.
frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/reguleringsplaner/planer-vedtatt/
skogveien-31-35/
Kunngjøring av utbyggingsavtale for
Holt Park. I henhold til plan og bygningsloven av 27.juni 2008 § 17-4 første ledd
og fjerde ledd varsles det om at Frogn
kommune ved enhet for Teknisk drift og
forvaltning starter opp forhandlinger om
revidering av utbyggingsavtale for Holt
Park. Det startes opp forhandlinger med
Holt Park Holding KS, org. nr.899 511 182
på følgende eiendommer: gnr. 62/bnr. 48.
For mer informasjon, se Frogn kommunes

Viktig plan for gamle Drøbak
Områderegulering for gamle Drøbak var oppe til ny førstegangsbehandling i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 26. august 2019.
Hovedhensikten med områdereguleringen er å bevare og forvalte kulturminneverdiene i Drøbaks historiske bymiljø av nasjonal interesse, belyse utviklingsmulighetene og styrke områdets kulturhistoriske og
arkitektoniske kvaliteter. Det historiske bymiljøets
opplevelses-, bruks- og kunnskapsverdier skal ivaretas
som del av byutviklingen i Drøbak.
Planforslaget til områderegulering for Gamle Drøbak
ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for miljø-,
plan- og byggesaker høsten 2016. Planen med vedtatte omarbeidelser ble lagt til høring våren 2017. I
høringsperioden kom det innsigelser til planforslaget
fra NVE, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesutvalget i Akershus. Det kom også en rekke innspill
og merknader til planen, som måtte omarbeides for
å løse innsigelsene. Dette arbeidet medførte strukturelle omarbeidelser der verneverdiene er vurdert
og differensiert i hele planområdet. Målet med
endringene er at planen skal gi tydeligere og mer

forutsigbare rammer
for vern og utvikling
som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer i hele planområdet.
Omarbeidet planforslag innlemmer vurderinger etter kunnskapsgrunnlaget, lokale vedtak og føringer – eksempelvis
kommuneplanens samfunnsdel, kommunestyremeldinger om bolig, næring og klima og energi, samt
løsninger på innsigelsene som kom i første høringsrunde.

hjemmeside.

Ullerud sentralkjøkken kan
bli årets Matgledebedrift!

Hyggelig borddekking,
bærekraftig mat, behandling av svinn, aktiviteter for beboerne,
konserter – i det hele
tatt; det lille ekstra i
hverdagen. Dette avgjør hvem som blir årets
matgledebedrift. Mange
sykehjem, sykehus, spisesteder og kafeer og
restauranter i hele landet
er med i denne konkurransen – og nå er sentralkjøkkenet på Ullerud
helsebygg kommet til
semifinalen!
Juryen vil nå besøke alle de
ulike finalistene før kåringen
av Årets Matgledebedrift 2019
skjer i forbindelse med Ostens
Dag i Oslo 24. oktober 2019.
Kåringen skjer ut fra den innsats
som gjøres for å spre matglede
til gjestene gjennom gode matopplevelser og inspirerende aktiviteter, innovasjon, nytenkning
og kreativitet hver dag for å
spre matglede. Vi heier på gjengen på Ullerud!

Dokumentene som var til behandling finnes på kommunens nettside, under møtedato for hovedutvalget
for miljø-, plan- og byggesaker, sak 63/19: https://
www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/

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

Mer åpenhet om psykisk helse
kan føre til:

Gi tid for
psykisk helse

• At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få
støtte
• Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
• Å styrke den psykiske helsen
• Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
• Et rausere samfunn

SE ALT SOM SKJER I FROGN

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.
Dette er Norges største opplysningskampanje for
psykisk helse, og i Frogn kommune markeres dagen
med ulike arrangementer fra september til oktober.

24. september «Gi tid for tur»
Frivilligsentralen inviterer alle med på tur.
Oppmøte på Follo museum kl.11.00.

Tema for 2019 er «Gi tid», og årets kampanje oppfordrer oss alle til
å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.
Vi inviterer deg til å sette av litt tid og bli med på noe av alt det
spennende som skjer her hos oss i Frogn!

8. oktober «Trening gjør godt for mental helse»
Bølgen forteller om trenings- og aktivitetstilbud som også kan
hjelpe på din mentale helse, og serverer kaffe og vafler (så langt
beholdningen rekker). Omvisning på bygget for de som ønsker
dette. Bølgen bad & aktivitetssenter, kl. 12.00 til kl. 13.00.

25.–27. september «Venn 1»
Undervisning om psykisk helse for elevene i ungdomsskolene.
(Dyrløkke, Seiersten og Montessori)

9. oktober «Ta deg tid til å besøke oss»
Ressurssenter psykisk helse og rus inviterer alle til åpen dag fra
kl.11.00 til kl.18.00. Salg av høstsuppe, kaker og kaffe.
Også salg av produkter som brukerne av huset har laget.
Vi holder til i Ullerud murhus, Ullerudveien 24.
9. oktober «Gi tid»
Mental Helse Frogn inviterer til hyggekveld m/tema. Det starter
kl.18.00. Foredragsholder er Gro Paulsen, leder for frivilligsentralen. Velkommen til Ullerud murhus, Ullerudveien 24.
10. oktober «Gi tid til hverandre»
Kaffe og te servering til pendlere til Oslo og Ås/Ski. Vi starter
kl.7.00 og holder på til kl.9.00 eller til det er tomt for kaffe.
10. oktober «Åpen kirke»
Drøbak kirke holder åpen dør fra kl.12.00 til 20.00.
Det blir musikalske innslag gjennom dagen.
12. oktober «Gi tid»
Mental Helse Frogn har stand på Drøbak City fra kl.10.00 til
kl.17.00.
16. oktober «GI TID – Gi av din tid og du gir glede!»
Foredrag av skuespiller Per Christian Ellefsen byr på er foredrag
der vi skal le av oss selv, og alt det rare vi foretar oss.» Velkommen
til Smia flerbrukshus kl.18.00. Det blir stands og lett servering.
Foredraget starter ca. 18.45.
Alle arrangementer/markeringer (med unntak av Venn 1)
er GRATIS og ÅPENT FOR ALLE.
Det vil bli utdelt brosjyrer og effekter
på alle arrangementene.

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

BIBLIOTEKET

Fredag 30. august:
• Nasjonal bibliotekdag: Kultursjef
Hanne Løkka leser høyt for voksne
kl. 13.00. Kringle og kaffe
Mandag 02. september
Jakten på det digge liv: Nettbank
kl. 10.30-12-30
Tirsdag 03. september:
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 04. september:
• Bokkafé kl. 13.00
• Tannlegevakt kl. 17.00-19.00.
Påmelding

• Språkkafeé. Åpen for alle.
Kl. 19.00 – 20.00
Torsdag 05. september:
Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding
Tirsdag 10. september:
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 11. september:
• Frogn historielag, uten ”Slekt og
data”, kl. 17.00-19.00
• Advokatvakt 16.00 - 17.00.
Påmelding
• Språkkafé. Åpen for alle.
Kl. 19.00 – 20.00
Tirsdag 17. september:
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
• Sommerles: Is-fest i Smia kl. 18.00.
Påmelding
Onsdag 18. september
Språkkafé. Åpen for alle.
Kl. 19.00 – 20.00
Lørdag 21. september
Kulturnatt: Høytlesning for voksne.

DETTE SKJER I

kl. 18.00 - 22.00
Tirsdag 24. september:
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 25. september:
• Frogn historielag, Med ”Slekt og
data”, kl. 17.00-19.00
• Språkkafé. Åpen for alle.
Kl. 19.00 – 20.00
Fredag 27. september:
Eventyrstund kl. 10.30
OKTOBER
Tirsdag 01. oktober
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
Onsdag 02. oktober:
• Bokkafé kl. 13.00
• Tannlegevakt kl. 17.00 - 19.00.
Påmelding
• Språkkafé. Åpen for alle.
Kl. 19.00 – 20.00
Torsdag 03. oktober:
Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding
Mandag 07. oktober

Jakten på det digge liv: Reiser og
kultur 10.30 -12.30
Tirsdag 08. oktober
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 09. oktober:
• Advokatvakt 16.00 - 17.00.
Påmelding
• Frogn historielag, uten ”Slekt og
data”, kl. 17.00-19.00. Åpent for
alle.
• Språkkafé.
Åpen for
alle.
BOKAFTEN
Kl. 19.00 –
PÅ REENSKAUG HOTEL
20.00
Lørdag 19.
oktober
Barneforestilling: «Noahs
ark»
Kl. 13.00.
Gratisbilletter.
Velkommen til en «lokalpatriotisk aften».
Møt forfatterne:

Anne Hege Simonsen

Morten Hoff

Geir Hestmark

Jon Larsen

Bokvert: Pål Mørk

Torsdag 24. oktober
Kl. 18.00

Billett inkl. servering av Thaisuppe

250,- forhåndssalg på biblioteket / 300,- salg i døren.

SMIA:

Følg oss!

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 for nyheter og
nyttig informasjon!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 22. oktober 2019
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Ny i Frogn?

Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).

