
Aktiv fritid
i Kragerø kommune 

Høsten 2019

Fritidstjenesten - Senior’n - Kragerø Biograf 
Kragerø Bibliotek - Foreninger

Det er stor interesse for å lære mer om bruk av internett.  
Se programmet for Senior´n.



Aktiv Omsorg og Aktiv Fritid er fellesnevnere 
for aktiviteter i Kragerø som skal ivareta  

kulturelle og sosiale behov. 

Fritidstjenesten og Senior`n samarbeider  
med lokale foreninger og enkeltpersoner  

om å legge til rette for et variert  
og spennende tilbud. 

I brosjyren vil du finne en eller flere aktiviteter 
du kan være med på, enten på egen hånd  

eller ved hjelp av andre.
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Har din forening et arrangement som  
du tror passer i neste brosjyre?

Vi ønsker å presentere et så bredt og godt utvalg av arrangementer 
som mulig for aldersgruppen +55. 

 
Ta kontakt med Fritidstjenesten, så finner vi plass i neste brosjyre,  

som gis ut i februar/mars 2020. 
 

Kontaktperson:  
Willy Nilsen, willy.nilsen@kragero.kommune.no, 406 45 151

Julemøte med juletallerken. Åpent for alle. Gratis for medlemmer.  
Informasjon om tid og sted blir annonsert i lokalavisa.  
Kontaktperson: Alf Rørholt, tlf. 95276445

Kragerø og Sannidal Sanitetsforening

LHL Kragerø og Drangedal

Tur i julepyntet by
I samarbeid med Norsk Folke-
hjelp inviterer vi til en bytur  
i adventstiden. Datoen er ikke  
bestemt, men vil bli annonsert.  
Kragerø er julepyntet og det er 
muligheter for å handle julegaver.  
Vi avslutter med kaffe og kake  
på Velferden.
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DOWNTON ABBEY
Kl. 12.00 torsdag 3. oktober  
Ventetiden er over! Bli med tilbake til 
Downton Abbey og finn ut hvordan det 
går med favorittkarakterene fra en av 
tidenes mest populære TV-serier.

Filmen utspiller seg i tidsrommet 
1927 til 1929, og Downton får besøk av 
selveste Kong George V og Dronning 
Mary. Det kongelige besøket setter 
godset på hodet, og bringer en rekke 
konflikter og forviklinger til overflaten.

WILD ROSE
Kl. 12.00 torsdag 17. oktober  
Rose-Lynn Harlan har en frynsete fortid 
og en fabelaktig stemme. Selv om hun 
er født og oppvokst i Glasgow, har hun 
alltid identifisert seg med de ameri-
kanske countrystjernene og brenner 
for den upolerte countrymusikken  i 
USA, som består av tre akkorder og 
«sannheten om livet». Hennes store 
drøm er å flytte til Nashville og få sitt 
store gjennombrudd blant likesinnede. 
Men drømmen virker fjern når man bor 
i Skottland, er alenemamme til to små 
og arbeider som hushjelp. Rose spilles 
av stortalentet Jessie Buckley, som har 
begeistret publikum og anmeldere 
over hele verden med sin autentisitet 
og nydelige sangstemme.

FORMIDDAGSKINO

SPIONEN
Kl. 12.00 torsdag 31. oktober  
Sonja Wigert levde som diva og stjerne 
i Stockholm ved utbruddet av andre 
verdenskrig, og hun fanget raskt opp-
merksomheten til nazi-offiseren Josef 
Terboven. Wigert blir rekruttert av 
svensk etterretning som spion, og  
pleier intim kontakt med Terboven, 
som rekrutterer henne for å spionere 
på svenskene. Med faren i fengsel i 
Oslo, og en gryende kjærlighetshistorie 
til en ungarsk diplomat i Stockholm, 
må Sonja bevege seg på en stram line 
for å håndtere et spill - og en rolle - 
som får fatale følger for henne. Filmen 
er basert på biografien om Sonja  
Wigert, skrevet av Iselin Theien.

JUDY
Kl. 12.00 torsdag 1. november 

Nøyaktig 50 år etter at sanglegenden 
Judy Garlands alt for tidlige død por-
tretteres og synges hun av Oscar-vin-
ner Rennee Zellweger i en fantastisk 
prestasjon. Året er 1968, og Judy for-
bereder seg til en rekke show i London. 
Filmen utspiller seg når sangidolet er 
kun 46 år gammel. Hun har allerede 
levd et langt liv i showbusiness.

Basert på regissørens selvopplevde 
historie: Hva skjer med kjærligheten 
når en kvinne midtveis i livet får tre 

HÅP
Kl. 12.00 torsdag 5. desember



Aktiv fritid   5

Billetter: www.ticketmaster.no  
eller ved inngangen. 
300 kr. for voksne, 200 kr.  
for honnør, barn og grupper.

15. oktober kl. 18.30
ULENDT TERRENG
KRAGERØ KIRKE

Dette er en forestilling om livets 
opp- og nedturer, som er basert 
på Anne Grimstad Fjelds erfarin-
ger og opplevelser etter at hun 
fikk kreft i 2015.

Oppsetningen er en motiva-
sjonsforestilling for alle som opp-
lever at livet byr på utfordringer. 
Med på forestillingen er også 
Kragerø kantori.

måneder igjen å leve? Anja lever 
med samboeren Tomas i en storfa-
milie med felles barn og stebarn. På 
lille julaften får hun en uhelbredelig 
diagnose. Alene med sorgen og red-
selen, erkjenner Anja nødvendighe-
ten av Tomas sin fulle hjelp og støtte. 
I løpet av en juleuke kastes paret inn 
i et lynkurs i gjensidig tillit og felles 
kamp for å takle en uventet og for 
tidlig død. Kan de i denne krisen 
lære å elske hverandre igjen etter  
et langt samliv? 

KNIVES OUT
Kl. 12.00 torsdag 19. desember

Regissør Rian Johnson (Looper,  
Star Wars: The Last Jedi) leverer med  
KNIVES OUT en hyllest til Agatha 
Christies legendariske kriminal- 
historier.  
Den suksessfulle krimforfatteren 
Harlan Throbey (Christopher Plum-
mer) blir funnet død i sitt herskaps-
hus rett etter feiringen av sin 85-års-
dag, og den eksentriske detektiven 
Benoit Blanc (Daniel Craig) er av dif-
fuse årsaker hyret som etterforsker. 
Fra Harlans dysfunksjonelle familie, 
til hans trofaste stab av tjenere, må 
Blanc manøvrere en stram line mel-
lom sannheter, løgner og blindspor 
for å avdekke sannheten bak Harlans 
brå død.  
Med et stjernespekket skuespiller- 
ensemble som ved siden av Plum-
mer og Craig teller Chris Evans, Ana 
de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Col-

lette, Don Johnson, Michael Shan-
non, LaKeith Stanfield, Katherine 
Langford og Jaeden Martell,  
er KNIVES OUT et friskt, morsomt  
og moderne mordmysterium hvor 
alle er like mye under mistanke.
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Torsdag 17.10: En til en dataopplæring med elever fra Kragerø  
videregående skole. Ta med pc/i Pad/nettbrett/mobil og få hjelp  
av en elev til det du lurer på. Vi koker kaffe, ta med niste. 
Tidspunkt: 11.00-13.00 

Torsdag 24.10: Begynnerkurs i Pad. Påmelding. Begrenset med 
plasser. Mer informasjon senere. Pris: 100,- inkl. enkel servering.
Tidspunkt: 11.00-14.30

Seniornett
Oktober

November
Onsdag 13.11: Nettkafé – vi hjelper hverandre.  
Vi koker kaffe, ta med niste.  Tidspunkt: 12.45 – 15.00

Høstprogram
Hver tirsdag er det seniordans på Senior´n.
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 
Kl. 10.30-11.30 Kl. 10.30-12.00 Kl. 10.30-11.30 Turgruppe
Trim med
fysioterapeut.

Kafé med  
enkel servering 
kl. 11.30

Kafé med  
enkel servering 
kl. 11.30

Kafé med  
enkel servering 
kl. 11.30

Kafé med  
enkel servering 
kl. 11.30

Seniordans. Trim med
fysioterapeut.

Kl. 12.30-14.00
Bridge.

Oversikt over når 
og hvor turen går 
får du på Senior´n.

FAST AKTIVITETSPROGRAM
Aktiv 55+ Kultur - Aktivitet - Kunnskap

Desember
Torsdag 5.12: En til en dataopplæring med elever fra Kragerø  
videregående skole. Ta med pc/i Pad/nettbrett/mobil og få hjelp  
av en elev til det du lurer på. Vi koker kaffe, ta med niste. 
Tidspunkt: 11.00-13.00

Alt foregår på Senior´n/ Røde kors-huset,  
og hvis ikke annet er nevnt er tilbudet gratis.

Kontaktpersoner Senior´n  
Senior´n holder hus på Røde Kors- huset, Bråteveien 30, 3770 Kragerø.  

Kontaktperson Senior´n: Stine Skauen Anderssen, mobil: 928 92 013  
E-post: stine.s.anderssen@kragero.kommune.no  
Kontaktperson Seniornett: Ragnhild With Holm, mobil: 936 28 623  
E-post: ragnwholm@gmail.com  
Kontaktperson Seniordans: Lisbeth Norum, mobil: 994 82 855  
Kontaktperson Turgruppe: Tone Haugland, mobil: 902 04 701 
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Livsgleden er et nytt lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre som ønsker 
sosial hygge og aktivisering. Vi holder til i kantina i 2.etasje på gamle Kra-
gerø sykehus. Hovedaktiviteten er trening i gruppe med fysioterapeut, 
med fokus på balanse og styrkeøvelser. I tillegg arrangeres det kulturelle, 
sosiale og faglig aktiviteter. Det serveres frokost og middag. Det tilbys 
transport til og fra tilbudet. 

Egenandel 150 kr, inkl. mat og transport. 

Kontaktperson: Anne Strandås. Tlf: 90 87 29 56  
eller sentralbordet: 35 09 50 00

Seniorseminar for 77-åringer

Dagtilbudet Livsgleden

29. oktober kl. 17.00 og 6. november kl. 10.00

Fredager fra kl. 10 til kl. 15

Alle innbyggere i kommunen inviteres pr. brev til seminar det året  
de fyller 77.
Dette er et tilbud i regi av helse- og omsorgstjenesten. 
Forebyggende seminar er en arena hvor seniorer i kommunen kan få 
kjennskap til kommunens tilbud innenfor helse-, kultur-, aktivitets- og 
frivillighetsfeltet. 
Vi har invitert avdeling for kultur, apoteket og brannvakta til å si noen  
ord om deres tilbud og tjenester. 
Helse- og omsorg vil informere om fysisk helse, normale  
aldringsprosesser, universell utforming og kommunale tjenester. 
Seminaret er gratis for deltakerne.
De som ikke ønsker å delta på seminar, tilbys hjemmebesøk av  
kommunens hverdagsrehabiliteringsteam. 
Det vil bli informert om tid og sted i invitasjonene som blir sendt  
ut til de aktuelle.  
 

Kontaktperson: Karen M. Weisser Tlf: 91 24 48 82 
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Vil du jobbe som 
frivillig?

Kragerø Frivilligsentraler ønsker å skape positive  
møter mellom mennesker. Vi leverer mat til omsorgs-

boliger og hjemmeboende ved hjelp av frivillige  
sjåfører. Vi driver en brukttøysforretning som  

betjenes av frivillige og folk i språktrening.  
Vi utfører også en-til-en tjenester som  

gressklipping og snømåking.  
Ta kontakt hvis du kan tenke  
deg å ta et tak som frivillig! 

Kontaktinformasjon:
Telefon 35 98 13 40,  

post@kragerofrivilligsentral.no

Kirkegata 9, 3770 Kragerø.
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Kragerø Bibliotek

17. oktober kl. 19.00 til 21.00:

14. november kl. 18.00:

30.november - 14.desember:

8. november kl. 18.00: 

Sorg - om å snakke om sorg - arrangement av Menighetenes  
diakonigruppe / Kirkeakademiet. 

Poesikveld med Olav H Hauge. Arrangør: Kragerø Biblioteks  
Venneforening. 

Programmet omfatter Olav H Hauges liv og diktning, med  
fortellinger og dikt. 

Olav Håkonson Hauge (født 18. august 1908 i Ulvik, død 23. mai 
1994 i Ulvik) var en av de viktigste lyrikerne innenfor den moder- 
nistiske tradisjonen på 1900-tallet. Han ble født i Ulvik i Hardanger, 
på gården Hakestad,  der han ble boende hele livet.   

Lansering av biografi om Guido Schjølberg ved forfatter Grethe 
Borges i samarbeid med Kragerø Faste Billedgalleri.

Kulturskolen har utstilling i Meierigalleriet.

For mange er dette årets høydepunkt:   
Kragerø og Skåtøy Historielag, presentasjon av Historieglimt  
på Biblioteket. Blir annonsert.   
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I 1962 tilbrakte Alfred Hitchcock og François Truffaut en uke 
sammen i et rom i Universal Studios hvor de snakket om film, og 
Hitchcocks filmer spesielt. Samtalene mellom regissørene ble ikke 
filmet, men det ble gjort lydopptak og mestermøtet ble snart 
til Hitchcock/Truffaut, en av de beste bøkene som er skrevet om film 
(bokens originaltittel var Le Cinéma selon Alfred Hitchcock). 
Kent Jones tar utgangspunkt i disse opptakene i sin dokumentar, 
men lar oss også få innsikt i noe som gikk tapt i bokform: at samta-
lene i stor grad ble gjort via en oversetter.  
 
Gratis inngang. Filmen passer fra 13 år.

I månedens dokumentar blir du bedre kjent med Alfred Hitchcock, 
den ikoniske filmskaperen.  

3. oktober:  Hitchcock / Truffaut

7. november: Fahrenheit 11/9
Tittelen er en referanse til 9. november, datoen Trump ble valgt som 
USAs 45. president. Regissør: Michael Moore. 
 
9.11.16 ble Donald Trump valgt til USAs 45. president.  
I Fahrenheit 11/9 spør den kjente dokumentarfilmskaperen Michael 
Moore hvordan dette kunne skje. Det amerikanske demokratiet er i 
fare, er budskapet i dokumentaren som Moore selv har omtalt som 
begynnelsen på slutten av Trumps presidentskap. Tittelen på filmen 
spiller på datoen Trump ble annonsert som USAs neste president, og 
er samtidig et nikk til en tidligere dokumentar av Moore, Fahrenheit 
9/11, der han så på hva som har skjedd i USA etter terrorangrepet  
11. september.  
 
Gratis inngang. Filmen passer fra 12 år.

Kragerø biblioteks venneforening ønsker flere medlemmer.  
Er du glad i bøker og biblioteket ditt er du hjertelig  
velkommen. Ta kontakt med Ragnhild Skaug, tlf. 905 04 094

DOKUMENTARFILMER I MEIERIGALLERIET
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Alle barn og unge med 
foreldre, søsken og beste-
foreldre ønskes velkom-
men til en høstferiedag på 
museet. Museet arrange-
rer ”ti-kamp” der familier 
kan konkurrere i ulike 
disipliner slik som heste-
skokasting, kubb, stylter, 
bowling, hoppetau, golfpil-
kast m.m. Inne på museet blir det quiz i utstillingene, kort- og 
brettspill, papirbretting, tegning og mange andre aktiviteter. 
 
Gratis pølser kl.12.00! 

HOBBY- OG SAMLERDAG 

AKTIVITETSDAG
Onsdag 9. oktober kl. 10.00 - 15.00

Søndag 20. oktober kl. 11.00 - 16.00

Berg-Kragerø Museums 
Venner inviterer til hob-
by- og samlerdag på 
Berg-Kragerø Museum. 
Salg av bøker.  
Åpen kafé og butikk.   
Gratis inngang!

«MANGFOLD»
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«Ballastplanter og sjeldne planter i Kragerø» 
Kåseri ved Roger Halvorsen.  
Inngang kr.100,- inkluderer kaffe og kake.  
Arrangør: Berg-Kragerø Museums Venner

Inngang kr.100,- inkluderer kaffe og kake.  
Arrangør: Berg-Kragerø Museums Venner

KÅSERI 
Søndag 27. oktober kl. 13.00

Søndag 17. november kl. 13.00
«Søsknene Homann» ved Ulf Hamran
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Kafégjengen på velferden

HU-laget 

Svømmegruppa 

Formiddagstreff 

Sanitetsmøte 

Språk-kafe 

Kafégjengen møtes mandager fra  kl. 13.00 til 16.00 på Velferden. Åpent for 
alle. Dette er et sted å møtes for en prat over en kaffekopp og en kakebit. 
Kontaktperson:  Willy Nilsen, tlf. 406 45 153

Bli med på håndball, turer og turneringer! HU-laget i håndball er et   
samarbeid mellom KIF og kulturkontoret. Trening hver torsdag fra  
kl. 15.00 til 16.00 i hallen på Kalstad. 
Kontaktperson:  Willy Nilsen, tlf. 406 45 153  

Svømmehallen hver tirsdag kl. 10.20. Tidligere knyttet til  
samhandlingsposten på sykehuset.
Kontaktperson:  Willy Nilsen, tlf. 406 45 153

NORSK FOLKEHJELP KRAGERØ

Hver onsdag kl. 11.30 på Kafe Edvard, Seniorsenteret. Vafler og kaffe,  
underholdning, utlodning, sosialt samvær.   
Ring Arne-Thore Nygaard, tlf. 481 48 704 for å avtale skyss 

Hver onsdag kl. 19.00 på Folkets Hus.  Ukentlig møte for sanitetsgruppa, 
men åpent for alle interesserte. Trening og opplæring, sosialt samvær. 

Fritids- og inkluderingsgruppa arrangerer Språkkafe på Folkets Hus hver 
torsdag fra kl. 18.00.  Kveldsmat, spill, leksehjelp og sosialt fellesskap. 
Språk-kafeen er et samlingspunkt for folk i alle aldre. 
Fritidsgruppa arrangerer også turer og utflukter, Mat og prat. 
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13. november kl. 19.00 på Stopp en Halv
Grenland Friteater fremfører Aluminiumsongar, en teaterkonsert som 
beveger seg i grenselandet mellom Kurt Weil, rustne arbeidersanger 
og skjør rytmisk visepop. Geddy Aniksdal har skrevet en rekke sterkt 
selvbiografiske sangtekster, med hovedvekt på oppvekst i alumini-
umsland; i denne forbindelse Årdalstangen innerst i Sognefjorden. 
Komponist er Guttorm Guttormsen. 

Billetter ved inngangen

Norsk Folkehjelps julebord 

KRAGERØ HELSESPORTSLAG

Boccia 

Svømming

KRAGERØ RØDE KORS 

Aluminiumsongar

Norsk Folkehjelp inviterer til julebord på Kafe Edvard. 
14. desember.  Blir annonsert.
Påmelding til Kafe Edvard 35 98 15 50

Kragerø Helsesportlag har svømming i svømmehallen hver mandag  
fra kl. 18.00 til 19.30. Åpent for alle.  
Medlemmer (100 kr. pr. år) får rabatt på inngangsbilletten. 

Kragerø Helsesportlag spiller boccia i Kragerøhallen kl. 17.30 til 18.30  
hver onsdag. 
Alle er velkomne på helsesportslagets aktiviteter. 

Åpent hus / kafe annenhver mandag fra kl. 17.00 til kl. 19.00. 
Kom innom til en hyggelig prat og bli kjent med hva som  
foregår i Røde Kors. 
For nærmere informasjon: Ring Arvid Slettebakken tlf. 92641343



Åpningstider:

Meråpent bibliotek mandag - søndag kl. 07.00 til 23.00.  
Da er biblioteket ubemannet og åpent for alle med lånekort.

Godt utvalg av sportsutstyr.

Åpent for deg 07-23. Hver dag hele året.
UTSTYRSDEPOT

Rådhusgata 5, 3791 Kragerø 
Telefon: 35 98 62 00

www.kragero.kommune.no, kultur@kragero.kommune.no

Kragerø kommune/kulturkontoret

Mandag: 10.00 til 16.00 
Tirsdag: 10.00 til 15.00 
Onsdag: 10.00 til 15.00 
Torsdag: 10.00 til 18.00 
Fredag: 10.00 til 15.00 
Lørdag: 10.00 til 14.00

Kragerø bibliotek


