Været i morgen:
Tirsdag 10. september 2013

Sandvika kl. 12.00-18.00:
Klart vær. 0 mm nedbør.
Flau vind, 2 m/s fra sør-sørøst

Tips oss! Tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no
Send sms med kodeord BUD TIPS til 2303

15°

Abonnement tlf. 800 80 450
kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00

Solen opp
06.37
Solen ned
19.51
Endring
÷5.35
Månen opp
14.27
Månen ned
21.51
Høyvann: 10.56 og 23.21
Lavvann: 04.07 og 16.24
Kilder: yr.no/vannstand.no/
timeanddate.com/hht.no
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Rørlegger | Baderom | Butikk | Inspirasjon
R
Kirkeveien 54, 1395 Hvalstad
Tlf. 66 77 60 20

RØRLEGGER’N MED MER EN 375 ÅRS ERFARING!

Åpent: 10-18 (10-15)
www.rorkompaniet.no

Gaver til omsorgsboliger:

Giverglede i Lions
PÅ TORSTADTUNET: Soneleder Svein
Sivertsen og Helle Lofstad Knutsen
på en av de nye benkene.

Gaver. Energiske Lionsklubber i Asker har
vært på besøk hos
Torstadtunet og Oppsjø
omsorgsboliger med
populære gaver.
Lions-klubbene i Asker har i
flere år rettet en del av virksomheten mot omsorgsboliger og
eldresentre i Asker, for eksempel
turer, hyggekvelder og andre tiltak – i regi av hver enkelt klubb.
– Nå bestemte alle klubbene i
sonen at vi skulle gjøre en felles
innsats og finne ut hva stedene
trengte utover disse enkelttiltakene. En komité har, i samarbeid
med virksomhetslederen for
omsorgsboligene i kommunen,
fått spesiell kontakt med Torstadtunet og Oppsjø omsorgsboliger. De kom tilbake med
enkelte ønsker, forteller Tove
Annexstad på vegne av komiteen.
– Målet vårt var å bidra med
noe ekstra for beboerne, noe
som ikke gikk under de vanlige
budsjettene. Ønskelisten ble
levert til en komiteen satt ned
fra klubbene, og resultatet har
nå vist seg på Oppsjø og Torstadtunet.

Grønne tiltak
Oppsjø har fått to store benker,
og det er laget noen spesielle
blomsterkasser hvor de selv skal
plante blomster og grønnsaker.
Kassene er spesiallaget av noen
Lions-medlemmer. Man kan få
rullestol inn under kassen.
På Torstad har klubbene
bidratt med nytt piano og en

PÅ OPPSJØ: Siv Anette Lynnebakken (t.v.) sjekker blomsterkassene sammen et par av beboerne. 
del rytmeinstrumenter som de
ønsket seg, samt en flatskjerm.
I tillegg har de fått nye utemøbler hvor beboerne kan sitte og
hygge seg i fellesskap.
Klubbene i sone 1 Asker synes
det har vært et veldig hyggelig
samarbeid mellom omsorgsboligene og Lions. Og de synes askerbøringer skal få vite at bidragene
de gir gjør slike tiltak mulig.

Tv og instrumenter
Helle Lofstad Knutsen på Torstadtunet er glad for støtten:
– Lions har i mange år vært
bidragsytere på Torstadtunet. Vi
har fått store, flotte flatskjermer/
TV til alle fire enheter. Flotte
instrumenter, key board, gitar og
andre rytmeinstrumenter som
brukes når vi har underholdning og får besøk av vordende
konfirmanter, har også vært et
flott tilskudd. I år stilte Lions
opp økonomisk og med to representanter da vi arrangerte tur til
operataket med våre beboere, et

samarbeid med Holmen menighet. Nå har vi fått fire flotte
hagebenker som pynter opp på
utsiden av Torstadtunet. Disse
vil være til mye glede. På sommerfesten i august var tre fra
Lions til stede. Vi er veldig takknemlig for alt de gjør for oss.

22 54 11 00
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Anette Lynnebakken på Oppsjø omsorgsbolig sier de lenge
har ønsket en hage som er
anvendelig for beboerne:
– Da samarbeidet med Askergruppene i Lions kom til, var
hjelp med hagen det største
ønsket vårt. De flotte benkene
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Engstelig for brystkreft?
Har du behov for en undersøkelse?
Time på dagen ~Svar på dagen
Bestill time på på tlf 22 54 11 00 eller se www.aleris.no/brystsenter

Aleris Brystsenter ~ Frogner i Oslo

Norges største kjede av private
sykehus og medisinske sentre.

BEGGE FOTO: PRIVAT

og spesiallagede «såkasser» til
grønnsaker og blomster betyr
mye for oss og har gitt hagen et
nytt preg.
Torgeir Strandhagen
torgeir.strandhagen@budstikka.no

