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Oktober månad 2021 
 
Måndagar  
10.00 -10.30 Seniorshake,dansrörelser som kan göras sittande eller stående till 
musik 
10.30 -12.30 Sillfrukost 
 
Tisdagar  
13.30-16.00 Bingo (start 19 oktober)  
14.00-15.00 Hjärnkollsambasadör Ann Wirsén Meurling ,föreläsning sker 
digitalt i Zoom på träffpunkten 5 oktober  

Onsdagar 
10.00-10.30 Balansera mera gymnastik ,rörelser som tränar balansen till 
musik  
10.30-12.30 Onsdags Frukost  
13.30-21.00 Quiltglädje jämna veckor,vill du veta mer så kontakta Agneta 
Jansson 076-812 58 17 
 
Torsdagar  
13.00-16.00 Träffpunktenes pyssel grupp, vi träffas och pysslar,målar,stickar 
och fikar tillsammans 
  
Fredagar  
10.00-10.45 Balansera mera promenad, OBS den 8 oktober är tiden 11:00 
träning utomhus med olika balans övningar leds av Volontärerna Agneta och Ingrid .  
10.45-13.00 Våffelcafé 
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Mer information 
Träffpunkterna vill medverka till att förebygga smittspridning av Covid-19 
Därför har alla aktiviteter ett begränsat antal platser och du måste alltid föranmäla 
dig för att delta. 
Träffpunkterna är inte öppna för drop-in besök för fika eller bara umgås,utan 
endast för schemalagda aktiviteter.   
 
Följ oss gärna! 
VardOchOmsorg.helsingborg.se              

Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg          

Instagram.com/traffpunkterihelsingborg 

Pyskisk ohälsa berör alla. Skåneveckan är en vecka för ökad 
kunskap och samtal kring detta. Läs mer på skaneveckan.com 
Träffpunkten uppmärksammar detta med att sända liveföreläsning med Ann 
Wirsén Muerling på träffpunkten 5 oktober kl. 14.00-15.00 
 

 
 
Ann Wirsén Meurling är en 61-årig frånskild mamma med två vuxna döttrar, som 
sedan hösten 2020 har heltids sjukersättning efter ett flertal depressioner och 
utmattningsperioder som började redan i ungdomen.  
Fick adhd-diagnos vid 55 års ålder. Välmeriterad akademiker (dubbla 
doktorsexamina, docent) med relativt högavlönat och ansvarsfullt jobb på 
mellanchefsnivå fram till min utmattningskrasch 2013. Sen 2017 är jag en av 
ambassadörerna för Riksförbundet Hjärnkoll, som genom egna erfarenheter 
sprider kunskap och motverkar fördomar om psykisk ohälsa. Min krokiga väg 
”från duktig flicka till utbränd kvinna” är temat för min föreläsning.  
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