Öppettider
måndag-torsdag kl. 9 -15.30
fredag kl. 9.00 -12.00,
om inget annat anges i programmet!
Alla röda dagar har vi stängt.

Kontaktuppgifter

Avvikande öppettider:
13 juni öppet till kl. 12.00
22 juni stängt
Semesterstängt:
11 juli-3 augusti, med undantag
för onsdagarna i Vecka 29, 30
och 31, då det är öppet mellan
kl. 10.00 och 13.00!

TRÄFFPUNKTEN
Kållered

Telefon:
Adress:

031-795 14 39
22 augusti öppet till kl. 14.00
Streteredsvägen 5
29 augusti öppet till kl. 14.00
428 32 Kållered
E-post:
traffpunkt.kallered@molndal.se
Hemsida: molndal.se/traffpunkter
Facebook: facebook.com/traffpunktenkallered
Med reservation för ändringar.

SOMMARPROGRAM 2018
JUNI, JULI & AUGUSTI

Det här gör vi varje vecka
Alla aktiviteter är kostnadsfria och
har drop in om inget annat anges.
Gemensam fika måndag, onsdag
och fredag, kl.10.30

MÅNDAG
Kl. 11.15 Gympa
4 juni - 9 juli på Träffpunkten
Blandad sitt- och stå gympa.
Alla kan vara med.
Ledare: Anna-Karin Johansson
Kl. 13.00 -14.00 Internetcafé
4 juni och 27 augusti
Få hjälp med enklare frågor om
sociala medier, din telefon eller
surfplatta.
TISDAG
Kl. 10.00-11.00 Sittgympa
Start: 14 augusti
Till härliga rytmer går vi
igenom hela kroppen.
Ledare: Anna-Karin
Kl. 11.00 Boule vid fint väder
Vi träffas på Gård D
i Vommedalen. Ta med egna
klot och gärna lite förtäring.
Uppehåll i juli.

TORSDAG
KL. 11.00-14.00 Miniträff på
Apelgården
Nystart: 16 augusti
Träffen börja med gympa och
fortsätter därefter med fika och
olika aktiviteter.
Kostnad för fika: 20 kr
I samarbete med Kållereds församling.

FREDAG
Kl. 9.30 Samtal om livet,
1 och 15 juni.
Nystart: 31 augusti
Välkommen till
Vinterträdgården, där vi träffas
för olika diskussionsämnen om
allt mellan himmel och jord.
Ledare: Christine Ahrendt
I samarbete med Kållereds församling.

Kl. 12.00-13.00
Gympa
Start: 17 augusti
En liten tuffare gympa för dig
som orkar stå medan vi utför
övningarna, med fokus på
balans och styrka.
Ledare: Anna-Karin

KARL HELLERVIK FRÅN
SJÖFARTSMUSEET
BERÄTTAR
… om
Mannen som pryglade
Evert Taube
Måndag, 11 juni, kl. 14.00
i Caféet
Som ung sjöman 1908 fick
Evert Taube en tuff resa.
Kaptenen, Oscar Huldtgren,
lade inte fingrarna emellan
med nybörjare.
Sjöfartsmuseet har en fin samling med spännande bilder och
berättelser från honom.
Skepparhistorier utlovas!

KAFFE MED MUSIK
Fredag, 29 juni,
kl. 13.00
Kristina Karlsson bjuder på
”gamla örhängen” ur sin
musiksamling från
50– och 60 talet.
Ingen föranmälan.
Självkostnadspris för fika.

MIDSOMMARFEST
Onsdag, 20 juni,
kl. 12.30
Vi dukar upp en
traditionell
midsommarbuffé.
Kom och hjälp till från kl.11.00.
Anmäl dig senast 15 juni.
Kostnad: 100 kr

TIPSPROMENAD
med vinster och fika
Onsdag, 15 augusti,
kl. 10.30
Vid fint väder håller vi till
utomhus.

VI GRILLAR vid fint väder
Onsdag, 4 juli,
kl. 12.00
Korv med potatissallad
och tillbehör till
självkostnadspris.
Du anmäler dig senast 29 juni.

