TRÄFFPUNKTEN LINDOME
JANUARI

Kontaktuppgifter
Träffpunkten Lindome
Lindomegården, Almåsgången 1
437 30 Lindome
031-315 26 43
Internet
E-post:
traffpunkt.lindome@molndal.se
Hemsida: molndal.se/traffpunkter
Facebook: facebook.com/traffpunktenlindome
Öppettider Träffpunkten och Caféet
måndag, tisdag, torsdag kl. 10.00–15.00
onsdag kl. 10.00–14.00
fredag kl. 10.00–13.00 from 19 januari
Stängt röda dagar och måndagen den 15 januari

På träffpunkterna för seniorer i Lindome, Kållered och i
Mölndal 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.

MÅNDAG

VAD VILL DU?

Kl. 10.30 Livscafé (startar 22 januari)
Vi träffas och pratar om sådant som rör oss
alla, litet som stort. Plats: Träffpunktens
Café. Medarrangör: Svenska kyrkan,
Lindome församling

Har du tankar och idéer om vad du vill ska finnas med i
utbudet på Träffpunkten? Du kanske själv vill starta något?
Tillhör du kanske en förening och söker efter lokal som passar
ert behov? Hör av dig!

Kl. 11.30 Bingo (startar 22 januari)
(Inställd första måndagen i varje månad)
20 kr per bricka. Kom och testa din lycka!
Plats: Hobbyrummet.

Det finns möjlighet att starta en cirkel kring Lindomes historia
tillsammans med studieförbundet vuxenskolan under våren.
Är du intresserad- ta kontakt med oss.

TISDAG

Kl. 11.00–14.00 Hantverksgruppen
(startar 9 januari) Handarbeta ihop! Ta
med dig ditt eget handarbete. Ingen kan
allt, men alla kan något. Plats:
Hobbyrummet. Separat program

Vill du göra en frivillig insats som volontär och kanske hålla i
en aktivitet på träffpunkten eller besöka någon som längtar
efter sällskap? Som volontär får du även erbjudanden om
utbildningar, gemensamma träffar och försäkring i ditt
uppdrag. Prata med oss på Träffpunkten eller ring
volontärsamordnaren på Volontär i Mölndal för mer info:
031-315 16 33 / volontar@molndal.se

ONSDAG

ANHÖRIGLOTS

Kl.11.00 Canasta (startar 3 januari)
Passar för nybörjare och för experter.
Varje vecka lottas nya spelvänner!
Plats: Hobbyrummet

Är en del av stadens anhörigstöd. Har du en närstående som på
grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning
behöver ditt stöd? Då har du möjlighet att själv få stöd.
Kontakta anhörigkonsulenterna:
031-315 26 25 / anhoriglots@molndal.se

FREDAG

Kl. 10.00–13.00 ”Äntligen Fredag”
(startar 19 januari) ABF håller öppet på
Träffpunkten med olika prova-påverksamheter. Separat program.

LINDOMES HISTORIA

VOLONTÄR I MÖLNDAL

FACEBOOK

Genom att gilla oss på Facebook får du både uppdateringar
och annan information. Gå in på:
facebook.com/traffpunktenlindome

