Ønsker du å leie lokale?
Vi har rom for utleie til barnedåp,
konfirmasjoner, møter.
Ta kontakt for nærmere avtale.

Åpningstider Kattemstua:
Mandag - torsdag:10.00-14.00
Her kan du få kjøpt kaffe,
vaffel og treffe andre, så
bare stikk innom for en
hyggelig prat.

Kattem Frivilligsentral skal være med å
skape nye uorganiserte møteplasser,
for alle som bor i Kattem/Heimdal
bydel.
Bli med du også!

Kontortid:
Man.-tors. 09.00-14.00
Fredager treffes vi på telefon og e-post.
Besøksadresse:
Uståsen 4
E-post: post@kattem.frivilligsentral.no
Telefon: 997 29 171
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Stiftelsen Kattem Frivilligsentral
stiftet i 1998
Sentralen finansieres ved statlig støtte
fra Kulturdepartementet, og lokalt fra
Trondheim Kommune og
Servicesentralen Kattem Ust.
Sentralen har en daglig leder, som er
ansatt av stiftelsen.
Alle aktiviteter som foregår i og rundt
frivilligsentralen, er det frivillige som
utfører.

Vi har åpent for alle som har lyst til å
delta innen frivillig virksomhet. Vi
trenger din erfaring og kompentanse.
Velkommen skal du være
Hvor mye tid du vil bruke og hva du
ønsker å bidra med, bestemmer du selv.
Du inngår ingen langsiktig avtale – synes
du dette er givende, fortsetter du så
lenge du vil.

Starte en hobbygruppe? Lese dikt,
male, strikke, synge, arrangere
flerkulturelle kvelder, trim, dans osv.
Vi kan være med på å legge ting til
rette, slik at du kan gjennomføre.

Fra Kattemdagen!

Ønsker du å melde deg som frivillig,
eller kanskje du bare er nysgjerrig?
Kom innom for en uforpliktende prat og
en kopp kaffe
VÅR VIKTIGSTE RESSURS ER FRIVILLIGE
SOM TRIVES MED Å SKAPE AKTIVITET, OG
MED Å GI EN HÅNDSREKNING
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skjer ved Kattem Frivilligsentral:
Seniortrim hver onsdag kl. 11.00
Gjørdetselv - verksted
Gågrupper hver tirsdag kl. 12.00
Bingo annenhver torsdag,
oddetallsuker kl. 12.00
Datakafè annenhver onsdag,
oddetallsuker kl. 12.00-14.00
Julemarked med juletretenning
Julelunsj
Juletrefest
Påskelunsj
Velværedager
Grilldag
Kattemdagen
1:1 tjenester
Den kulturelle spaserstokken
Heimdalsmarkedet
Loppemarked
Treff for våre frivillige
Kurs
Foredrag m.m.
Bussturer
Strikkekafé hver mandag
18.00 - 21.00

Aktiviteter utenfor fastsatt program blir
laget for vår og høst, og kan hentes på
sentralen.
Vi har, og ønsker enda mer, samarbeid med
lag, organisasjoner og det offentlige.

