TRÄFFPUNKTEN KÅLLERED
Aktiviteter och händelser i April

På träffpunkterna för seniorer i Lindome, Kållered och i Centrum vill vi erbjuda mötesplatser
där alla kan känna gemenskap. Verksamheten formas utifrån besökarnas intressen, önskemål
och kunskaper. Träffpunkterna är öppna på vardagar och det mesta är gratis. Välkommen att
besöka oss eller ta kontakt på annat sätt.

”KAFFEREPET”
Måndag, 16 april, kl. 13.00
Träffpunktens amatörteatergrupp ”Sceniorerna”
spelar upp!
Efteråt blir det kaffe på riktigt
för den som vill…
I samarbete med studieförbundet
vuxenskolan.

Kontaktuppgifter
Träffpunkten Kållered
Brattåsgården, Streteredsvägen 5,
Kållered
031-795 14 39
Internet
molndal.se/traffpunkter
facebook.com/traffpunktenkallered
Håll utkik efter program i brevlådan,
med allt från loppisar till föreläsningar!

Öppettider
måndag-torsdag kl. 9.00–15.30,
fredag kl. 9.00–15.00
café alla dagar kl. 9.00–15.00,
lunchrestaurang alla dagar
kl. 12.00–14.00

BINGO

Det här gör vi varje vecka

Fredag, 6 och 20 april, kl. 13.00
Kostnad per bricka: 20 kr.

kostnadsfritt och drop-in om inget annat anges!
Gemensam fika måndagar, onsdagar och
fredagar.

STICKCAFÉ
Onsdag, 11 april, kl. 11.00-12.00
Maria Y. Ljungberg från GB:s Garn tipsar om
nyheter. Ta gärna med din egen stickning och gör
oss sällskap.
Möjlighet till inköp av material finns.

MÅNDAG
KL. 11.15 Gympa. 9, 16 och 23 april i
Församlingshemmets lokal, Vommedalsvägen 16
En liten tuffare gympa för dig som orkar stå medan
vi utför övningarna, med fokus på balans och styrka.
Ta med vattenflaska.

ECO FASHION

I samarbete med Kållereds församling.

En föreläsning med Workshop
Måndag, 23 april, kl. 13.00
Eco Fashions informatör Malin Sommanö är
utbildad inom; bl.a. humanekologi och
miljökommunikation. Malin berättar om hur
konventionell klädframställning går till samt
vilken påverkan den har på miljö och människor,
men även vilka alternativ som finns och hur vi
som konsumenter kan vara med och påverka
genom våra inköp.
Åhörarna får chansen att känna på olika
alternativa textilmaterial och lära sig vilka
märkningar som är bra att hålla utkik efter.
Åhörarna får även informationsmaterialet ”Tyg
eller otyg” från Naturskyddsföreningen.
Eco Fashion arbetar för att öka medvetenheten
och kunskapen om ekologiskt och etiskt
producerade kläder och textilier.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:
5 april: kl. 9.00–14.30
9 april: kl. 9.00–12.30
10 april: kl. 9.00–14.30
11 april: kl. 9.00–14.30
12 april: kl. 9.00–14.30
13 april: kl. 9.00-13.00
18 april: kl. 9.00–14.00
19 april: kl. 9.00–14.30
25 april: kl. 9.00–12.00
30 april och 1 maj har Träffpunkten stängt.
Välkommen åter den 2 maj.

It-hjälp på Biblioteket i Kållered
Har du frågor om din dator, surfplatta eller
mobiltelefon? Biblioteket hjälper dig som har frågor
om teknik i vardagen. Inga frågor är för dumma.
Kostnadsfritt varje vecka.
Torsdagar kl. 16.00–18.00.
Drop-in, ingen föranmälan.
TISDAG
Kl. 11.00 Nystart Boule, 24 april!
Vi träffas på Gård D i Vommedalen.
Ta med egna klot och gärna lite förtäring.
TORSDAG
Kl. 11.00–14.00 Miniträffpunkt på Apelgården,
12, 19 och 26 april
Träffen börjar med gympa, kl. 11.15
för den som vill och fortsätter därefter
med smörgåsfika och olika aktiviteter.
Kostnad för fika: 20 kr.
I samarbete med Kållereds församling.

FREDAG
KI. 9.30–10.30 Samtal om livet,
6 och 20 april
Deltagarna väljer tillsammans ut olika ämnen att
diskutera kring. Samtalsledare Christine Ahrendt.
Vi ses i vinterträdgården!
I samarbete med Kållereds församling.

Kl. 11.15 Sittgympa, 6, och 20 april
Till härliga rytmer går vi igenom hela kroppen.
Alla kan vara med.

Välkommen till träffpunkten!

