Välkommen till träffpunkten Birka
Vildparksgatan 14
Vi har öppet tisdagar klockan 14.00 - 15.30 varje tisdag har vi Bingo och fika.
Onsdagar 14.30 – 15.30 är det Gudstjänst som kyrkan håller i.
Fredagar kl. 14.00 – 15.30 Olika aktiviteter samt fika.

Program för Juni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/6 Folkhemmet med Karin
5/6 ingen aktivering
8/6 Barnen från förskolan kommer och sjunger sommarlåtar
12/6 Bingo
13/6 Gudstjänst
15/6 Vi spelar boule
19/6 Bingo
21/6 Midsommarfest kl 16:00. Växjö folkdanslag kommer. Sill och potatis. Kostnad
45kr anmälan senast 19/6.
22/6 Ingen aktivering
24/6 Gudstjänst
26/6 Bingo
29/6 Sommarfika

Med 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 & Carina

Välkommen till träffpunkten Borgmästaren/ Väster
Borgmästaregatan 24

Vi har öppet fredagar klockan 13.30–15.30

Program
•
•
•
•
•

1 juni: Inbjudna gäster, projektgruppen BEON, samtal kring trygghet och sociala
aktiviteter
8 juni: Kända Växjö personer
15 juni: Bingo + 10 kr extra
22 juni: Stängt, Midsommarafton
29 juni: Sommarcafé
Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!

•

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, Marie, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Bågen / Teleborg
Smedsvängen 9

Vi har öppet torsdagar klockan 10.00–12.00

Program
•
•
•
•

7 juni: Inbjuden gäst, Åsa EdbergVäxjö kommuns seniorlots
14 juni: bingo + 10 kr extra
21 juni: Önskemusik
28 juni: Sommarcafé
Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!

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, Marie, 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/6 Våfflor
5/6 Grilla korv
8/6 Fikastund
12/6 Önskemusik
15/6 Fika med sommarmusik
19/6 God smörgås
22/6 Stängt
26/6 Grilla korv
29/6 Gudstjänst

Med reservation att programmet kan ändras.

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 43524

Hälsningar Anna och Ann-Christine

Välkommen till träffpunkten Hagalund/ Hovshaga
Pomonavägen 4

Vi har öppet torsdagar klockan 13.30 -16.00

Program
•
•
•
•

7 juni: Melodikryss
14 juni: Kända Växjö personer
21 juni: Stängt
28 juni: Sommarcafé

Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!
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, Marie, Helen och Röda Korset

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

Vi har öppet torsdagar klockan 14.00–16.00

Program
•
•
•
•
•

7 juni: Kända Växjö personer
14 juni: Inbjuden gäst, Åsa Edberg Växjö kommuns seniorlots
21 juni: Önskemusik
28 juni: Stängt
5 juli: Sommarcafé
Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!

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, Marie, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Norrelid/ Norr
Pär Lagerkvistsväg 15

Vi har öppet tisdagar klockan 13.30–16.00

Program
•
•
•
•

5 juni: Kända Växjö personer
12 juni: Bingo + 10 kr extra
19 juni: Önskemusik
26 juni: Sommarcafé
Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!
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, Marie, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Ringsbergsgården/ Centrum
Västergatan 21

Vi har öppet onsdagar klockan 13.30–16.00

Program
•
•
•
•

6 juni: Stängt, Nationaldagen
13 juni: bingo + 10 kr extra
20 juni: Sommarfest, Wilhelmshill kl.13.00
27 juni: Sommarcafé

Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!
•

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, Marie och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Spetsamossen/ Centrum
Växjö Bangolf / Seminarievägen 17

Vi har öppet måndagar klockan 13.30 -16.00

Program

•
•
•
•

4 juni: Kända Växjö personer
11 juni: Bingo + 15 kr extra
18 juni: Önskemusik
25 juni: Sommarcafé
Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!

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, Marie, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Åbovägen/ Högstorp
Åbovägen 22

Vi har öppet onsdagar klockan 10.00–12.00

Program
•
•
•
•

6 juni: Stängt, Nationaldagen
13 juni: Bingo + 10 kr extra
20 juni: Sommarfest kl. 13.30 Wilhelmshill
27 juni: Sommarcafé

Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!
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, Marie, Helen och Röda Korset

Välkommen till träffpunkt Öjaby
Kantorsvägen 4

Vi har öppet tisdagar klockan 10.00–12.00

Program
•
•
•
•

5 juni: Kända Växjö personer
12 juni: Önskemusik
19 juni: Sommaravslutning
14 augusti: Start för träffpunkten, Tema sommar/sommarminnen
Alla träffpunktens gäster är inbjudna till sommarfest på Wilhelmshill, Evedal
Onsdagen den 20 juni mellan kl. 13.00 – 15.30
Kostnad 30 kr
Transporten dit och hem ordnar ni själva.
Välkommen!

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
Marie och Helen

