Välkommen till träffpunkten Birka
Vildparksgatan 14
Vi har öppet tisdagar klockan 14.00 - 15.30 varje tisdag har vi Bingo och fika.
Varannan Onsdag14.30 – 15.30 är det Gudstjänst som kyrkan håller i.
Fredagar kl. 14.00 – 15.30 Olika aktiviteter samt fika.

Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 januari: Ingen aktivitet
4 januari: Bingo
8 januari: Yoga kl. 13:30, bingo kl. 14:00
11 januari: Barnen från förskolan dansar ut julen
15 januari: Gympa kl. 13:30, bingo kl. 14:00
16 januari: Gudstjänst
17 januari: Nyårspub underhållning med Eryca Sonko kl. 17:30, kostnad 95kr anmälan
senast 15/1.
18 januari: Ingen akivitet
22 januari: Yoga kl. 13:30, bingo kl. 14:00
25 januari: Studiecirkel ABF ”Ju mer vi är tillsammans”
29 januari: Bingo
30 januari: Gudstjänst

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0470-432 62

Hälsningar
Ann-Sofie & Eva

Välkommen till träffpunkten Borgmästaren/ Väster
Borgmästaregatan 24

Vi har öppet fredagar klockan 13.30–15.30

Program
•
•
•
•

4 januari: Stängt
11 januari: Händelser under 2018
18 januari: Bingo + 10 kr extra
25 januari: Bildspel från antikrundan 2018

•

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Bågen / Teleborg
Smedsvängen 9

Vi har öppet torsdagar klockan 10.00–12.00

Program
•
•
•
•
•

3 januari: Stängt
10 januari: Händelser under 2018
17 januari: Bingo + 10 kr extra
24 januari: Bildspel från antikrundan 2018
31 januari: Frågesport

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkten Dalbo
Vi har öppet tisdagar klockan 13.30 -15.00 Kvällsaktivitet kl.17.30- 19.00
Sittgymnastik med fikastund tisdagar kl. 13.30.
Fredagar kl.13.30- 16.00 Underhållningen börjar alltid kl. 14.00. Fika serveras efter
underhållningen.

Program
•
•
•
•
•
•
•

4 januari: Nyårskaffe
8 januari: Frågesport kl. 17:30
11 januari: Våfflor
15 januari: Spela spel kl. 17:30
18 januari: Anna tackar för sig
22 januari: Dansa ut julen kl. 17:30
25 januari: Gudstjänst

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr.
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0470-435 24

Hälsningar
Anna och Ann-Christine

Välkommen till träffpunkten Hagalund/ Hovshaga
Pomonavägen 4

Vi har öppet torsdagar klockan 13.30 -16.00

Program
•
•
•
•
•

3 januari: Stängt
10 januari: Händelser under 2018
17 januari: Önskemusik
24 januari: Bingo + 10 kr extra
31 januari: Bildspel från antikrundan 2018

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkten Kvarngården
Vi har öppet torsdagar klockan 13.30-15.30

Program
•
•
•
•
•

3 januari: Frågesport
10 januari: Vi fixar naglarna
17januari: Vi bakar frallor
24 januari: Fia turnering
31januari: Vargar i Sverige

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0470-73 47 48

Hälsningar
Susanne

Välkommen till träffpunkt Mekan/ Söder
Södra Järnvägsg. 29 / Trädgårdsgatan 30

Vi har öppet torsdagar klockan 14.00–16.00

Program
•
•
•
•
•

3 januari: Stängt
10 januari: Händelser under 2018
17 januari: Bingo + 10 kr extra
24 januari: Bildspel från antikrundan 2018
31 januari: Frågesport
Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Norrelid/ Norr
Pär Lagerkvistsväg 15

Vi har öppet tisdagar klockan 13.30–16.00

Program
•
•
•
•
•

1 januari: Nyåsdagen, stängt
8 januari: Händelser under 2018
15 januari: Bingo + 10 kr extra
22 januari: Bildspel från antikrundan 2018
29 januari: Frågesport
Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Ringsbergsgården/ Centrum
Västergatan 21

Vi har öppet onsdagar klockan 13.30–16.00

Program
•
•
•
•
•

2 januari: Stängt
9 januari: Händelser under 2018
16 januari: Bingo + 10 kr extra
23 januari: Bildspel från antikrundan 2018
30 januari: Frågesport

•

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen, och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Spetsamossen/ Centrum
Växjö Bangolf / Seminarievägen 17

Vi har öppet måndagar klockan 13.30 -16.00

Program
•
•
•
•

7 januari: Händelser under 2018
14 januari: Bingo + 15 kr extra
21 januari: Bildspel från antikrundan från 2018
28 januari: Frågesport

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Åbovägen/ Högstorp
Åbovägen 22

Vi har öppet onsdagar klockan 10.00–12.00

Program
•
•
•
•
•

2 januari: Stängt
9 januari: Händelser under 2018
16 januari: Bingo + 10 kr extra
23 januari: Bildspel från antikrundan 2018
30 januari: Frågesport
Reservation för ev. ändringar i programmet.

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Åse, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Öjaby
Kantorsvägen 4

Vi har öppet tisdagar klockan 10.00–12.00

Program
•
•
•
•
•

1 januari: Nyårsdagen, stängt
8 januari: Händelser under 2018
15 januari: Tulpaner
22 januari: Bildspel från antikrundan från 2018
29 januari: Frågesport

Bra att veta
Som gäst kommer du och går som du själv önskar.
Kostnad för fika är 20 kr
Om du har några frågor får du gärna ringa oss på telefon 0733 – 68 70 28

Hälsningar
Helen, Åse och Röda Korset

