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   PLATS 
FÖR 
LOGOTYP 

Stickcafé 

Varje onsdag med start den 25 augusti  

kl. 9.30-12.00. Kerstin Larsson från  

Strokeföreningen håller samman gruppen.  

Fika 15 kronor 

Canasta 

På tisdagar kl. 13.00-16.00 med start den  

24 augusti spelar vi Canasta med Inger  

Andersson och Marie Johansson. Anmäl till  

receptionen på 035-15 22 72 

Pris 20 kronor inkl. fika 

Scrapbooking 

Onsdagen den 13 oktober kl. 13.00 är det 

scrapbooking. Eva Ödman lär och  

inspirerar oss. 

Anmäl er på 035-15 22 71  

Material och fika till självkostnadspris 

Målarstund 

Torsdagen den 12 augusti kl. 13.00-15.00 star-

tar vi målarstunden. Hans Andersson inspirerar 

er.  

Kostnad 400 kronor för 8 gånger eller 50 kr/

gång. Fika 10 kronor 

Informationsträffar 

Hur parkerar man bilen? 

Tisdagen den 7 september kl. 9.30-11.00   
kommer Kia Wulff från ABF och informerar om 
hur man parkerar med telefonen. OBS! Ta med  
telefonen 
 

Använda appar i din smartphone 

Tisdagen den 7 december kl. 10.00-11.00 lär 

Martin Extor dig använda dina appar i telefo-

nen. Kom gärna med önskemål. OBS! Ta med 

telefonen 

Vid informationsträffarna bjuder vi på fika 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Rök– och doftfritt gäller allt 

i programmet 

Program  

Hösten 2021 

Vid frågor om kurserna ring 035-15 22 71 

Hälsa och funktionsstöd 



 

 

 

 

——————————————————————————————- 

Utforska världen tisdagen den 9 november 

kl. 9.30-11.00 

Björn Malmqvist 
Följ med Björn på en häftig upplevelse och 

upptäck världen i VR, virtuell verklighet 

Kaffe och halv fralla 10 kronor 
 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Kultursopplunch torsdagen den 28 oktober 

kl. 12.00– 14.00 

Martin Nylén 
Följ med på en musikalisk resa Sverige runt. 

Häng med i baksätet när Martin fartfyllt pre-

senterar vårt lands dialekter och låtskatter. 

Entré 50 kronor inkl. Gulaschsoppa 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Onsdagsträff den 17 november                  

kl. 15.00-16.00 

Rättighetscentrum & Musikquiz med 

Oa 

Mot diskriminering och för mänskliga rättighet-

er. Det är viktigt att känna till dina rättigheter 

och skyldigheter. 

Vi avslutar med ett musikquiz med Oa. 

Entré 25 kronor inkl. Kaffe och våffla 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Kultursopplunch torsdagen den 25 novem-

ber kl. 12.00-14.00 

Victor Salazar 
Det bjuds på ett program för glädje och ge-

menskap. Sången blandas med panflöjt, gitarr 

och andra instrument. Underhållande och per-

sonligt. 

Entré 50 kronor inkl. Ärtsoppa med pannka-

kor 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Kultursopplunch torsdagen den 30 septem-

ber kl. 12.00–14.00 

The Gunners 
Bandet med rötterna i 60-talet. De bjuder på 

en resa med ett axplock ur sextiotalets låtskat-

ter. Välkänd musik av bl.a. The Beatles och 

Rolling Stones 

Entré 50 kronor inkl. Svampsoppa 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Kultursopplunch torsdagen den 14 oktober 

kl. 12.00-14.00 

Leila Posey & Lars Anjou 
Leila Posey och Lars Anjou har sysslat med 

musik i olika konstellationer och sammanhang. 

Här bjuds på en bukett av välkända melodier i 

egen tappning. 

Entré 50 kronor inkl. Spenatsoppa 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Trygghetssamtal tisdagen den 5 oktober  

kl. 10.00-11.00 

Kristian Nilsson - Kommunpolis 
Kristian Nilsson arbetar som kommunpolis i 

Laholm och han berättar om trygghet i var-

dagen och spelar gitarr och sjunger. 

Kaffe och halv fralla 10 kronor 

 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Modevisning den 14 september                  

kl. 16.00-18.00 

Seniorshoppen 
Ellinor Svensson kommer och visar höstens  

kollektion. Efter visningen finns tid för provning 

av kläder. 

Vi bjuder på fika 

Anmäl er på 035-15 22 71 

Gilla oss gärna på vår 

Facebooksida! 


