
Träffpunkt Sköldenborg  
Aktuellt under december månad 2019 
 
 

 Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6, 254 37 Helsingborg 
till lokal och kontaktperson Irene Johannesson 042-10 74 30  

irene.johannesson@helsingborg.se 
 

Måndag 
13.00–13.45 och 14.00–14.45 Seniorshake  
Dansrörelser som kan göras sittande eller stående till musik (jul lov) 
 
13.00–16.00 Canasta 
 
13.30–15.30 Nutidscirkel 
Samtal om aktuella ämnen som har hänt i världen 
 
13.00–15.00 SPF studiecirkel ojämn vecka 
För mer information kontakta Lennart Bengtsson 072-705 63 82 
 
14.00–15.30 Våffelcafé (jul lov) 
Volontärer bakar och serverar 
 
 

Tisdag 
10.00–13.00 Porslinsmålning  
 
13.00–16.00 Bridge  
 
13.30–14.15 Sittgympa (jul lov) 
 Volontär guidar er med rörelser till musik, vi fikar tillsammans efteråt  
 
13.45–15.45 Akrylmålning (sista 17 dec första 7jan -2020)  
 

Onsdag                                                                                             
13.30–15.30 Café   
  
14.00–15.30 Seniorshop 4 december, Marie kommer med sin rea 
försäljning  
 
12.30–15.30 Julfest 11 december OBS föranmälan, julmat och härlig 
underhållning av Retrodraget    
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Torsdag 
10.00–12.00 Helsingborgs Historia sett genom vykort 
Vi tittar på Sven Åkes samling (jul lov) 
 
13.30.14.30 Lucia med fika 13 december, med elever från                         
The International School of Helsingborg 

 
13.00–15.30 Skip-bo 
 Ett kortspel 
 
 
 
Fredag 
13.00–14.30 Surfcafé  
”OBS Ny tid och ny personal från Biblioteket ”  
Vill du få tips, idéer eller är nyfiken på appar med mera? Titta in till oss 
på Sköldenborg så hjälps vi åt! Vi fördjupar oss i allt vi tycker är 
intressant. Ta med din smartphone, surfplatta eller dator.  

 
Mer information om träffpunkten 
Träffpunkten har öppet vardagar mellan 08.30 -16.00. Här kan du äta dagens lunch mellan 
11.45 -13.00. Se separat blad om aktuell lunch.  
Beställning sker på telefon 042-10 74 33. Beställning eller avbeställning av lunch gör du senast 
08.20 samma dag du ska äta. På träffpunkten kan du fika, vi serverar fikabröd och smörgås. 
 
I biblioteket kan du låna böcker och läsa Helsingborgs Dagblad. 
 
I källaren finns det gymnastiksal med omklädningsrum och bastu. I gymnastiklokalen finns 
det gummiband och fria vikter som du kan använda. 
 
Det finns en besöksdator kan du låna, i lokalen finns det trådlöst nät. 

Följ oss gärna! 
VardOchOmsorg.helsingborg.se             Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg         Instagram.@traffpunkterihelsingborg 
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