
PROGRAMBLAD  

Träffpunkt Grönkullagatan 41 

Vår 2023 

1 
 Madeleine Lindqvist, 042-10 48 26 Traffpunkt.2@helsingborg.se 

 

Onsdag 25 januari klockan 14.00 
Du som hjälper kan ibland också behöva stöd! 
 
Vi på anhörigstödet, vård- och omsorg, erbjuder stöd för att underlätta för Dig som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående 
som har funktionshinder.  
Vi kommer till er och presenterar vårt arbete och vilka olika insatser som vi i vård- 
och omsorgsförvaltningen kan erbjuda din närstående och dig som anhörig.  
 

Onsdag 22 februari klockan 14.00 
Barns levnadsvillkor förr.      
                                                                                         
Under sekelskiftet 1800-1900 växte barn upp under olika villkor, men de flesta barnen 
i Helsingborg levde under fattiga sådana. Många bodde trångt med dålig standard, 
utedass på gården förekom in på 1960 talet. Barn vid den här tiden gick bara sex år i 
skolan. För många av dem innebar det att de därefter skulle börja arbeta och bidra till 
familjens försörjning.  
Anna Eriksson arkivpedagog på Helsingborgs stadsarkiv berättar.   
 

 Onsdagen 29 mars klockan 14.00 
Sång och musikunderhållning    
  
Duon Marianne och Anders underhåller med härlig sång och musik.  
 

Onsdagen 26 april klockan 14.00  
Boktips  
 
Denna gång bjuder Idé A Drottninghög bibliotek på boktips i olika genre. Vi diskuterar 
och läser även högt tillsammans. Du som är med får gärna dela med dig det du läser 
just nu.   

Onsdagen 31maj klockan 14.00  
Musikframträdande med El Sistema bestående av elever från Anneroskolan. El 
Sistema är ett musikprogram skapat 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern 
José Antonio Abreu.  
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Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. 
Välkommen.  

Mer information  
 
 
Välkommen att äta lunch på Grönkullagatan 41  
Helgfria vardagar mellan klockan 11.30 – 13.00 
 
Kostnad 80 kronor vid sittning och 75 kronor för 
avhämtning. 
Ingen förbeställning   
 
Vid frågor om lunchen ring 0767 – 65 21 22   
 
 

 

Följ oss gärna! 

VardOchOmsorg.helsingborg.se 

Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/TraffpunkterihelsingborgTräffpunkt  
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