TRÄFFPUNKTEN LINDOME
Aktiviteter och händelser i September

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.

INSPIRATIONSDAG
Torsdag 14 september i gamla Bio Etagé
Kl. 11.00-14.00.
Seniornätverket i Lindome bjuder in till en
heldag på Träffpunkten. Få reda på vad du
kan göra i Lindome.
Modevisning, musik, prova på Line-dance
och föreläsning står på schemat. Fika till
självkostnadspris hela dagen. För mer
information se separat affisch eller kontakta
Träffpunkten.

VEM ÄR LASSE I GATAN?
Möt Lars Gathenhielm, Konungens Kapare,
livs levande. En kändis från 1700-talet
berättar om sin levnad och visar bilder.
Betalning och föranmälan senast onsdag den
20september.
Kostnad: 75kr, i priset ingår sillsmörgås,
lättöl, kaffe och kaka.
Måndag den 25/9 Tid: Kl. 13.00 i Bio
Etage.

Kontaktuppgifter
Träffpunkten Lindome
Lindomegården, Almåsgången 1, Lindome
031-315 26 43
Internet
molndal.se/traffpunkter
facebook.com/traffpunktenlindome
Öppetttider
måndag, tisdag, torsdag kl.10.00-15.00,
onsdag kl. 10.00-14.00
fredag kl. 10.00-13.00 i samarbete med ABF

Det här gör vi varje vecka
MÅNDAG

Kl. 10.30 Livscafé
Vi träffas och pratar om sådant som rör oss
alla, litet som stort. Samarr: Svenska
kyrkan, Lindome församling.
Kl. 11.45 Bingo (Inställd första måndagen
i varje månad) 20 kr per bricka.
Kom och testa din lycka!

ONSDAG

Kl.11.00–12.00 Internetcafé
Få hjälp med enklare frågor om internet,
facebook, din telefon eller surfplatta.
Kl. 11.30–13.00 Qigong (start 20/9)
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.
Kl.13.00 Canasta Nyhet
Passar för nybörjare och för experter.

TISDAG

TORSDAG

Kl. 10.00 Stavgång
Vi träffas utanför Träffpunkten, stavar
finns att låna.

Kl. 11.00 Gympa (inställd den 14/9)
Sitt eller stå, du väljer!
Bekväma kläder och ta gärna med
vattenflaska.

Kl. 10.00–13.00
Hantverksgruppen (Start 5/9)
Handarbeta ihop!
Ta med dig ditt eget handarbete.
Träffpunkten låter oss inspireras!
Ingen kan allt, men alla kan nåt!

FREDAG

Kl. 10.00–13.00 ”Äntligen Fredag”
ABF håller öppet på Träffpunkten med
olika prova-på-verksamheter– allt från
filmvisning till glasmålning.

Kl. 10.30 Bättre balans
Övningar där alla kan vara med efter egen
förmåga.

Välkommen till träffpunkten!

