TRÄFFPUNKTEN KÅLLERED
Aktiviteter och händelser i Maj

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.

STICKCAFÉ
Onsdag, 9 maj, kl. 11.00-12.00
Maria Y. Ljungberg från GB:s Garn
tipsar om myheter. Ta gärna med din
egen stickning och gör oss sällskap.
Möjlighet till inköp av material finns.
SENIORSHOP
Måndag, 28 maj, kl. 13.00-15.00
Titti Landgren kommer med vår-och
sommarkläde till reapriser - för båda
damer och herrar!
FIKA MED BOKTIPS
Onsdag, 30 maj, kl. 10.30
Lena P. från Kållereds bibliotek tipsar
om allehanda läsvärt!
Självkostnadspris för fika.
AVVIKANDE ÖPPETTIDER:
Fredagar stänger vi kl. 12.00 om inget
annat anges i programmet!
1 maj är Träffpunkten stängd.
10 och 11 maj är Träffpunkten stängd.
16 maj stänger vi kl. 14.00
23 maj stänger vi kl. 13.30

Kontaktuppgifter
Träffpunkten Kållered
Brattåsgården, Streteredsvägen 5,
Kållered
031-795 14 39
Internet
molndal.se/traffpunkter
facebook.com/traffpunktenkallered
Öppettider
måndag-torsdag kl. 9.00–15.30,
fredag kl. 9.00–12.00
café alla dagar kl. 9.00–15.00,
lunchrestaurang alla dagar
kl. 12.00–14.00

Det här gör vi varje vecka
kostnadsfritt och drop-in om inget
annat anges!
Gemensam fika måndagar, onsdagar
och fredagar.

MÅNDAG
KL. 11.15 Gympa.
7, 14 och 21 och 28 maj i
Församlingshemmets lokal på
Vommedalsvägen 16
OBS! Fr.o.m. 4 juni t.o.m. 2 juli fortsätter
Gympan i våra egna lokaler.
En liten tuffare gympa för dig som orkar
stå medan vi utför övningarna, med fokus
på balans och styrka. Ta med vattenflaska.
I samarbete med Kållereds församling.

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 Boule vid gott väder
Vi träffas på Gård D i Vommedalen.
Ta med egna klot och gärna lite förtäring.

TORSDAG
Kl. 11.00–14.00 Miniträffpunkt på
Apelgården,
3, 24 och 31 maj
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
Kl. 9.30-10.30 Samtal om livet,
4 och 18 maj
Deltagarna väljer tillsammans ut olika ämnen
att diskutera kring. Samtalsledare är
Christine Ahrendt.
Vi ses i Vinterträdgården.
I samarbete med Kållereds församling.

Träffpunkten Café Möllans Sommarcafé
i Stadsparken öppnar 8:e maj!
Kl. 10.00 den 8:e maj öppnar Träffpunktens
Sommarcafé för säsongen.Vi firar in
sommaren med en rad programpunkter på
öppningsdagen, se anslagstavlan i
Kållered/hemsidan/Facebook.

Välkommen till träffpunkten!

