
Träffpunkt Sköldenborg  
 
 

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

irene.johannesson@helsingborg.se 
 

Juni, juli, och augusti månad 2022 

Måndag  
11.45- 13.00 Lunch 
 
13.00–16.00 Canasta, sista 13 juni start 8 augusti 
 
13.00–15.00 SPF studiecirkel, ojämn vecka, för mer information kontakta 
Lennart Bengtsson 072-705 63 82, sommar uppehåll 
   
14.00–14.45 Balansera mera gymnastik, träning i gympasalen med olika 
balans övningar, sommar uppehåll start 22 augusti  
 
14.00–16.00 Boule, utomhusaktivitet på innergården  
 
14.00–15.30 Café 

Tisdag   

11.45- 13.00 Lunch 
 
13.15 – 16.00 Bridge, sommar uppehåll 
 
14.00–15.30 Sittgympa, volontär Maj-Britt guidar er med rörelser till musik, vi 
fikar tillsammans efteråt, sommar uppehåll juli och augusti start 6 september 
 
13.30–15.45 Akrylmålning, sommar uppehåll start 6 september  
 
14.00–15.30 Café  
 
Onsdag  
11.45–13.00 Lunch 
                                                                                     
14.00–15.30 Våffelcafe, 8,22 juni 6,20 juli, 17,31 augusti  
 
13.30–15.30 Nutidscirkel, samtal om aktuella ämnen som har hänt i världen 
  
14.00–15.30 Café  
 
14.00–15.30 ”Glada musik stunden med Tommy underhållaren” 15 juni  
   



Träffpunkt Sköldenborg  
 
 

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

irene.johannesson@helsingborg.se 
 

 
Torsdag 
11.45–13.00 Lunch    
 
14.00–16.00 Boule, utomhusaktivitet på innergården  
 
13.30–15.30 Bingo, 2 juni, 4 augusti 
 
14.00–15.30 Café  
 
Fredag 
11.45–13-00 Lunch 
 
09.00-10.30 Sillfrukost endast förbeställning, sommar uppehåll juni och juli   
 
14.00–15.30 Café  

 
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.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mer information! 
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 
covid19. På Träffpunkten kan du äta dagens lunch mellan 11.45- 13.00, se separat blad om 
aktuell lunch. Beställning av lunchen gör du en vecka innan du vill äta, avbeställning kan du göra 
samma dag senast klockan 08.20 på Telefon 042- 10 74 33 

 På träffpunkten kan du fika, vi serverar fikabröd och smörgås. 
 Du kan låna böcker och läsa Helsingborgs Dagblad. 
 
I källaren finns det gymnastiksal, det finns gummiband och fria vikter som du kan använda, och 
det finns omklädningsrum och bastu. 
 
I lokalen finns det trådlöst nät. 

Träffpunkten är öppen Mån-fre 08.30-16.00 

Följ oss gärna! 
VardOchOmsorg.helsingborg.se              

Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg         

Instagram.com/traffpunkterihelsingborg 

 
 

 

https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/kulturella-upplevelser/traffpunkter/
https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/kulturella-upplevelser/traffpunkter/
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