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 Träffpunkt Rosenknoppen, Planteringsvägen 36, 252 29 Helsingborg 
 Kontaktperson Irene Johannesson 042-10 67 24, 0732-31 17 09 

irene.johannesson@helsingborg.se 
 

 

Juni, Juli och Augusti - 2022 
 
Måndagar   
10.00 -10.30 Seniorshake,dansrörelser som kan göras sittande eller stående till 
musik, sommar uppehåll start 18 juli  
10.30 -12.30 Sillfrukost, sommar uppehåll start 18 juli  
12.00 Korvgrillning på gården 1 augusti och 15 augusti   
 
Tisdagar  
13.30-16.00 Bingo ,sista 14 juni start 19 juli  

Onsdagar 
10.00-10.30 Balansera mera gymnastik ,rörelser som tränar balansen till 
musik ,sommar uppehåll start 20 juli 
10.30-12.30 Onsdags Frukost, sommar uppehåll start 20 juli 
10.00 Promenad och Fika i Tallskogen ,sammling på Träffpunkten, 10 augusti  
 
13.30-21.00 Quiltglädje jämna veckor,vill du veta mer så kontakta Agneta 
Jansson 076-812 58 17,sommar uppehåll  
 
Torsdagar  
13.00-16.00 Träffpunktenes pyssel grupp, vi träffas och pysslar,målar,stickar 
och fikar tillsammans, sista 23/6 ,första 18/8 
  
Fredagar  
10.00-10.45 Balansera mera promenad,  träning utomhus med olika balans 
övningar leds av Volontärerna Agneta och Ingrid, sommar uppehåll start 22 juli  
  
10.45-12.00 Våffelcafe, sommar uppehåll start 22 juli 
 

Anhörigstödet och träffpunkter flyttar ut sina verksamheter under 
H22 City Expo 

Vi kommer vid olika tillfällen finnas på följande områden. Husensjö Park, ”Minnenas 
och kunskapens trädgård”, Slottshagen, Fredriksdals museum o trädgård och 
Stadsparken. För information om plats och tid gå in Träffpunkter | Vård och 
omsorg (helsingborg.se) 
Eller prata med oss på träffpunkten så berättar vi gärna mer.  

https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/kulturella-upplevelser/traffpunkter/
https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/kulturella-upplevelser/traffpunkter/
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Mer information om Träffpunkten  
 
 För allas bästa 
Coronapandemin är inte över så fortsätt att tänka på att hålla avstånd och var 
noga med handhygienen.  

Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, eller bor med någon som har 
covid-19.  

Öppettider enligt program 
 
Är dörren stängd och det pågår aktiviteter, knacka gärna på eller ring 
kontaktpersonen.  
 
Håll utkik på anslagstavlan det kan tillkomma fler aktiviteter. 
 
 
Följ oss gärna! 
VardOchOmsorg.helsingborg.se              
Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 
Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg          
Instagram.com/traffpunkterihelsingborg 
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