INFORMASJON

Hurum kommune
Informasjon fra kulturkontoret— august 2017
Hurum kommune:
Kulturkontoret
Kulturskolen
Hurum frivilligsentral
Postadresse:
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre
Besøksadresse:
Bankbygget i Sætre,
Nordre Sætrevei 4.
Sentralbord:
Tlf.: 32 79 71 00
E-post:
postmottak.kultur@
hurum.kommune.no

Hurum bibliotek
Vestre Strandvei 3
3482 Tofte
Tlf.: 32 27 82 00
Tofte fritidsklubb
Holder til i:

S3 Ungdommens kulturhus

Skoledalen 3
3482 Tofte
Tlf.: 415 39 431
(i klubbtiden)

Hurum kulturskole:
Mobil: 416 15 085

Invitasjon til fagdag om frivillighet, lørdag 16. september
Hurum kommune, ved Home-Start Familiekontakten og Hurum frivilligsentral, inviterer
enkeltpersoner, lag og foreninger, som er opptatt av frivillighet til en felles fagdag.
Dagen gir en mulighet til å bli kjent med andre som er opptatt av frivillighet. Sammen
kan vi sette noen ord på hvordan frivilligheten i Hurum kan blomstre inn i en ny tid.
Vi oppfordrer deltakerne til å ta med informasjonsmateriell til utdeling.
Målet er å gi frivillige faglig påfyll og inspirasjon til videre arbeid, samt vekke engasjement for frivillighet hos nye frivillige. Det er gratis å delta. Begrenset antall deltakere.
På programmet:

Hurums ordfører Monica Vee Bratlie

Tor Knudsen, lokal frivillig ildsjel

Odd Einar Dørum, bystyremedlem i Oslo, tidligere styreleder for FRISAM
(Frivillighetens samarbeidsorgan), leder av Venstre, stortingsrepresentant og
regjeringsmedlem.

Eva Høili, leder av Oppvekstutvalget i Hurum,
styrerepresentant i Home-Start Familiekontakten
Hurum og i Hurum frivilligsentral

Wenche Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator
for Home-Start Familiekontakten Norge

Unni Smith, drivkraften i Hurum Røde Kors’ Flyktningguide

Hurumungdom forteller om sitt engasjement som
frivillig

Musikalske innslag ved Hurum kulturskole

Konsert med Kari Svendsen

Enkel lunsj
Tid:
Sted:

Lørdag 16.september kl. 9.30-15.30
Hurum rådhus.

Påmeldingsfrist: Onsdag 6. september 2017. N B: Bindende påmelding.
Påmelding til Hurum frivilligsentral:
E-post:
frivilligsentralen@hurum.kommune.no
Post:
Hurum frivilligsentral, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
Tlf.:
32 79 71 00/32 27 81 10

Tenk det. Lag det. Del det.

Kunst Rett Vest

Tofte FABLAB er et lavterskeltilbud til barn,
unge og voksne med fokus på teknologi,
kreativitet og at de skal tenke selv.
Hurum folkebibliotek har i forbindelse med
Tofte FABLAB fått kr. 50.000,- fra Sparebankstiftelsen til utstyr til kreative verksted.
Vi har 3Dprintere, 3Dskanner, 3D-design
med Tinkercad, littleBits, Buttonmaker og
PlusPlus.
Tofte FABLAB er åpent etter nærmere avtale
innenfor bibliotekets åpningstid.

Fra Hurum deltar:
Birgit Lise Askestad, Hege Bø, Jerry Chodera, Kai Eide, Katharina Zahl Fagervik, Bjørn
Christian Granli, Trine Kolstad Vegem og
Agnes Volent.

Kino i Hurum
Besøk oss
på vår hjemmeside
Hurum kommunale kino viser annen hver
www.hurum.kommune.no onsdag filmer på Tofte samfunnshus i samarbeid med Bygdekinoen og Tofte vel.
eller via Facebook:
Se plakater på kinoen, kulturkontoret og
skolene. Omtale og program kan leses på
websidene til: www.bygdekinoen.no eller
”Hurum kommune”
kommunens hjemmeside.
Elektronisk søknadsskjema
Søke spillemidler?
til kulturskolen:
www.hurum.kommune.no Det kan søkes om spillemidler til idretts–,
nærmiljø–, og friluftsanlegg. Retningslinjer
for ordningen finnes på idrettsanlegg.no.
Søknadsfrist for nye og fornyede
søknader er 15. oktober i 2017.

Fellesutstilling på Fossekleiva
kultursenter, på Berger i Svelvik.
Åpning 7.9. kl. 19.00.
115 kunstnere deltar.

Kunstnerne holder åpne atelierer enten
16.– 17.9., 23.—24.9 eller begge helgene.
Se hjemmesiden for info: kunstrettvest.no.
For tilbud om Kunstbuss 14.9, se neste side.

Tofte fritidsklubb

Klubben er et tilbud til alle fra ungdomsskolealder opp til 18 år. Tilbyr aktiviteter som
diskotek, biljard, matlaging, filmkvelder,
samt turer og konserter. Salg av mat og
kioskvarer. Treffsted for ungdom, der de
selv kan bidra aktivt ved å være med i styret eller i ulike grupper, med engasjerte
voksne ledere.
Klubben holder til i S3 Ungdommens kulturhus, i Skoledalen 3, Tofte.
Oppstart etter sommeren er fredag 25.8.
Åpningstider:

tirsdager 18.30 – 22.00

fredager 18.30 – 23.00.

Historier om et ekteskap

Brageteatret kommer tilbake til Hurum
med ny forestilling for voksne!
«Historie om et ekteskap» etter Geir
Gulliksens kritikerroste roman.
Vises i Hurum rådhus, storsalen,
torsdag 19. oktober kl. 19:30.
Info og billetter: www.brageteatret.no

Åpningstider på biblioteket:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

kl.
kl.
kl.
kl.

12.00—19.00
10.00—15.00
10.00—15.00
12.00—19.00.

Boksalg

Like før jul kom Hurum historielag ut
med "Årbok for Hurum 2016". Årbøkene, ”Hurum historie” bind 2 og 3, og
Den kulturelle spaserstokken
enkelte andre historiebøker fra Hurum
er til salgs ved servicetorget i Hurum
Kunstbuss til Kunst rett vest
Torsdag 14.9. Busstur til fellesutstilling- rådhus, Sætre.
en på Fossekleiva kultursenter.
Del leseglede!
Avreise Sætre kl. 10.30, Tofte kl.
11.00, og Verket kl. 11.45. Felles lunsj. Ved inngangen til kulturkontoret er det
en bokhylle der folk kan sette igjen en
Retur fra Fossekleiva kl. 15.30.
lest bok eller hente seg bøker de vil
Makspris: 300,-, (avhengig av antall
lese. Dette er et gratis tilbud til innbygdeltakere).
Påmelding til kulturkontoret innen 1.9. gere og turister.
Velkommen til å dele leseglede!
Konsert med Anita Hegerland
Torsdag 26.10. kl. 14.00.
Kulturskolen feirer 20 år
Salg av kaffe og vafler fra kl. 13.00.
Det skal feires søndag 22. april 2018.
Sted: Hurum rådhus, storsalen
Har du lyst til å være med?
Inng. kr. 50,-.
Vi tilbyr:
På kjøkkenet med Elvis og Beatles
Kortkurs, tirsdager:
v/ Kristin Minde og Espen Tappel.
Djembe/afrikansk tromme:
Torsdag 2.11. kl. 11.00
Tofte skole i SFO tiden
Sted: Filtvet helsetun, kantina.
Musikkarusell 6 – 8 år:
Inng. kr 50,- Salg av kaffe og vafler.
Folkestad skole kl. 12.30 – 13.10.
Vokalkurs 8 – 11 år:
Forfattertreff: Ingard Johnsrud
Tofte skole, kl. 18.10 – 18.50.
Torsdag 9.11. kl. 19.00
Dansekurs, tirsdager:
på Hurum folkebibliotek.
Jazzdans/moderne dans 6 – 19 år.
Salg av kaffe og vafler.
Folkestad skole:
Filmmatiné:
Dans 1:kl. 14.00 – 14.45.
Dato: Onsdag 4.9, 4. 10, og 1.11,
Tofte skole:
kl. 14.00. Sted: Tofte samfunnshus.
Dans 1: kl. 15.25 – 16.10
Salg av kaffe og vafler fra kl. 13.00.
Dans 2: kl. 17.05 – 18.05
Filmene annonseres ca 2 uker før fore- Dans 3: kl. 18.10 – 19.40
stillingene.
Visuelt kunstfag, tirsdager:
Konserter for beboere og pårørenTofte: kl. 14.10 – 16.10.
de ved bofellesskapene:
Band: mandager kl. 17.15-18.45.
”Fra Lux-såpe til Love me tender»
Instrumentopplæring skjer på
v/Gina Nordby
Folkestad, Tofte og Sætre.
Torsdag 28.9. Klokkarstua
Fredag 29.9.

Filtvet

På kjøkkenet med Elvis og Beatles
v/ Kristin Minde og Espen Tappel
Torsdag 2.11. Filtvet
Fredag 3.11.
Klokkarstua
Se oppslag i boligene, eller kontakt
kulturkontoret for tidspunkt.
E-postvarsel
Kontakt kulturkontoret for å motta
e-postvarsel om arrangementene.

Aktivitetskalender for eldre

I samarbeid med lag og foreninger er
det laget en oversiktskalender over
høstens aktiviteter for seniorer
i Hurum. Den er tilgjengelig på
kulturkontoret, biblioteket og hjemmesiden.

Integreringstilskudd

Tilskuddsordningen for integrering av
flyktninger i kultur– og fritidsaktiviteter
har to hovedformål:
 oppstart i kultur– og fritidsaktivitet
for den enkelte flyktning.
 holdningsskapende prosjekter som
kan fremme integrering.
Elektronisk søknad via hjemmesiden.

Priser pr. semester:
Kortkurs kr. 1.200,-.
Dansekurs kr. 1.750,-.
Ordinær undervisning kr. 2.500,-.
Søskenmod./flere fag: kr. 1.875,-.
Gratis prøvetime.
Informasjon og søknadsskjema finner
du på www.hurum.kommune.no

Bli bøssebærer

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs
arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
Målet er at alle husstander skal få
besøk søndag 22.10. For å få til det
trengs det mange bøssebærere.
Vil du være med på årets viktigste søndagstur? Registrer deg på
www.blimed.no.

MØTEPLASSER:
NY:
Språkkafé,
på biblioteket
på Tofte
Sosialt og lærerikt, for alle som vil øve
seg i å snakke norsk. Onsdag 6.9, 4.10,
1.11, og 6.12, kl. 12.00-13.00.
Mandagskafé Sætre,
i Seilforeningshuset på Øra.
Mandag 28.8, 11.9, 25.9, 9.10, 23.10,
6.11, 20.11, 4.12, og 18.12, kl. 11.0013.00.
Mandagskafé Filtvet,
i kantina på Filtvet helsetun.
Mandag 7.8, 21.8, 4.9, 25.9, 9.10,
23.10, 6.11, 20.11, og julebord: 4.12,
kl. 11.00-13.00.
Onsdagskafé Filtvet,
i kantina på Filtvet helsetun.
Onsdag 16.8, 20.9, 18.10, 15.11, og
13.12, kl. 11.00-13.00.
Lesestund, Filtvet helsetun
Onsdag 30.8, 27.9, 25.10, og 29.11,
kl. 11.30-13.00.
Hobbybomba,
i bomberommet på Filtvet helsetun.
Tirsdager fra 5.8—5.12, kl. 10.0013.00.
ANDRE AKTIVITETER:
NY: Turgruppe: Ut på tur
i samarbeid med DNT, Frisklivssentralen og Røyken frivilligsentral.
Oppmøte onsdager kl. 10.00:
- oddetallsuker, Semsporten, Hurum.
- partallsuker, Røykenbadet, Røyken.
Mer info om turene: www.dnt.no
Amanda-prosjektet
Strikk plagg til nyfødte, premature barn
ved Drammen sykehus. Ta kontakt for
oppskrifter. Se: amandaprosjektet.no
Lokalhistorisk arkiv
Registrering av bilder, i samarbeid med
Hurum historielag.
Natteravn
I samarbeid med FAU ved Grytnes og
Hurum ungdomsskoler. Foreldrene ved
ungdomsskolene går natteravn, men
andre frivillige kan delta.
Følge- og besøkstjeneste
Frivillige kan gå på besøk, eller følge til
bl.a. lege og sykehus.
Flyktningguide
Kobling mellom en flyktning som har
fått opphold i Norge og en frivillig guide
som kjenner lokalsamfunnet, som sammen gjør ting begge trives med.
BLI FRIVILLIG!
Praktisk hjelp, datakurs, ungdomsaktiviteter, leksehjelp… er aktiviteter frivilligsentralen ønsker å tilby, men hvor
det trengs flere frivillige.
Vil du? Ta gjerne kontakt.

