
Träffpunkt Storvreta

Träffpunkt Storvretas månadsblad

Februari 2023
Välkommen till en mötesplats för dig som är senior 65+
 
Här är du välkommen för en stunds sällskap, ta en kopp kaffe, läsa
dagens UNT eller delta i de aktiviteter som erbjuds. Deltagande i
aktiviteter är kostnadsfritt. Hobbymaterial, viss underhållning, fika
och mat är till självkostnadspris. Våra träffpunkter är kontantfria så
du betalar med kort eller med swish.
 
Vi har öppet helgfria vardagar:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.00–15.30.
Lunchstängt 12.15–12.45.
Torsdag 13.00–15.30.

Med reservation för ändringar i programmet.



Onsdag 1 februari
09.00–12.00 Gym*
11.00–11.45 Zenba. Kom och dansa och ha kul till latinamerikanska
rytmer. I Zenba tränar du balans, styrka, koordination och kondition.
Föranmälan.
13.00–14.00 Föredrag med Olle Matsson: ”Allt är gift – om dödliga
ämnen och deras roll i historien”. "Allt är gift det är bara en fråga om
dos" hävdade naturvetaren Paracelsus redan på 1500-talet. Och visst finns
det otaliga ämnen, både naturliga och syntetiska, som kan orsaka lidande
och död. Mänsklighetens historia är i själva verket fylld av konfrontationer
med sådana ämnen. Vi har brukat gifter vid jakt och fiske, för bekämpning
av skadedjur, vi har använt dem som läkemedel, som smink eller färg på
tårtor och tapeter – till och med vid rättskipning har gifter nyttjats. Olle
Matsson är professor i kemi vid Uppsala universitet och populär
föredragshållare om gifter. Han har tidigare skrivit En dos stryknin: om
gifter och giftmord i litteraturen. Välkommen!
 
Torsdag 2 februari
13.00–15.00 Välkommen in att läsa dagens tidning, fika, pussla eller bara
umgås.
 
Fredag 3 februari
09.00–12.00 Gym*
10.00–11.00 Stationsträning utomhus. Ett fartfyllt pass där vi tränar
styrka, balans och kondition. Vi träffas i parken vid Astrakanvägen.
13.00–14.45 Fredagsbio: Gatukatten Bob. Handling: Filmen är baserad
på den internationella bästsäljande boken skriven av James Bowen. Det
är en feelgood-historia om hur James Bowen själv, en gatumusikant och
före detta drogmissbrukare, möter en hemlös katt och i och med det
mötet förändras hela hans liv. Brittisk biografisk dramakomedi från 2017.
Speltid: 1 timme 43 min.
13.00–15.00 Gym*
 
Måndag 6 februari
09.00–12.00 Gym*
10.30–11.00 Stående gympa utomhus. Vi träffas i parken vid
Astrakanvägen.
13.00–15.00 Gym*
13.15–14.00 Sittgympa till musik. Vi jobbar även med gummiband.
Föranmälan.

Tisdag 7 februari
08.00–12.00 Gym*
10.45–11.45 Linedance, fortsättning. Föranmälan.
13.00–14.00 Gym*
13.15–14.00 Linedance, nybörjare. Föranmälan.
  
  
  



Onsdag 8 februari
09.00–12.00 Gym*
11.00–11.45 Zenba. Kom och dansa och ha kul till blandad musik och
rytmer. I Zenba tränar du balans, styrka, koordination och kondition.
Föranmälan.
13.00–15.00 Senior-IT. Få hjälp med digital teknik. Ta med din dator,
surfplatta eller mobiltelefon till oss på Träffpunkten. Tillsammans lär vi
oss mer om funktioner och sådant som underlättar vardagen i den digitala
världen. Välkommen!
 
Torsdag 9 februari
13.15–15.00 Handarbetscafé. Kom och sticka, virka eller ta med något
annat pyssel. Vi dricker kaffe och har en mysig eftermiddag tillsammans.
Självklart är du välkommen även utan handarbete.
 
Fredag 10 februari
09.00–12.00 Gym*
10.00–11.00 Stationsträning utomhus. Ett fartfyllt pass där vi tränar
styrka, balans och kondition. Vi träffas i parken vid Astrakanvägen.
13.00–15.00 Gym*
13.00–15.00 Välkommen in att läsa dagens tidning, fika, pussla eller bara
umgås.
 
Måndag 13 februari
09.00–12.00 Gym*
10.30–11.00 Stående gympa utomhus. Vi träffas i parken vid
Astrakanvägen.
13.00–15.00 Gym*
13.15–14.00 Sittgympa till musik. Vi jobbar även med gummiband.
Föranmälan.
 
Tisdag 14 februari
08.00–12.00 Gym*
10.45–11.45 Linedance, fortsättning. Föranmälan.
13.00–14.00 Gym*
13.15–14.00 Linedance, nybörjare. Föranmälan.
 
Onsdag 15 februari
09.00–12.00 Gym*
09.45–10.45 Nyhet! Balansgrupp. Utmanande balansträning i grupp,
begränsat antal platser. Föranmälan.
11.15–12.00 Zenba. Kom och dansa och ha kul till blandad musik och
rytmer. I Zenba tränar du balans, styrka, koordination och kondition.
Föranmälan. Observera ny tid! Föranmälan.
Träffpunkten är stängd på eftermiddagen. Vi besöker PRO Storvreta
och informerar om vår verksamhet.
 
Torsdag 16 februari
13.15–15.00 Läsecirkel, första tillfället för terminen. Föranmälan.



Fredag 17 februari
09.00–12.00 Gym*
09.30–11.30 Syn- och hörselinstruktörer kommer till Träffpunkten. De
finns på plats och ger råd och information som kan underlätta din vardag.
Passa på att ställ dina frågor. Du erbjuds även kostnadsfritt enklare
service av din hörapparat såsom rengöring och byte av slang. Ta gärna
med tillbehör, exempelvis filter och batteri. Välkommen!
10.00–11.00 Stationsträning utomhus. Ett fartfyllt pass där vi tränar
styrka, balans och kondition. Vi träffas i parken vid Astrakanvägen.
12.30–15.10 Fredagsbio: Elvis, med kort paus. Handling: Elvis Presley
skakade om ungdomskulturen bokstavligen, inte bara genom sin musik,
utan framförallt genom sitt sätt att leverera den. I kulisserna stod hans
mytomspunna manager, överste Tom Parker, mannen med en plan att till
varje pris förvandla den unge artisten till världens största entertainer. Baz
Luhrman har skapat ett gripande porträtt av kungen av rock’n’roll, som
spelas av den porträttlike Austin Butler.  Drama från 2022. Speltid: 2
timmar 39 min.
13.00–15.00 Gym*
 
Måndag 20 februari
09.00–12.00 Gym*
10.30–11.00 Stående gympa utomhus. Vi träffas i parken vid
Astrakanvägen.
13.00–15.00 Gym*
13.15–14.00 Sittgympa till musik. Vi jobbar även med gummiband.
Föranmälan.
 
Tisdag 21 februari
08.00–12.00 Gym*
10.45–11.45 Linedance, fortsättning. Föranmälan.
13.00–14.00 Gym*
13.15–14.00 Linedance, nybörjare. Föranmälan.
 
Onsdag 22 februari
09.00–12.00 Gym*
09.45–10.45 Balansgrupp. Utmanande balansträning i grupp.
Föranmälan.
11.15–12.00 Zenba. Kom och dansa och ha kul till blandad musik och
rytmer. I Zenba tränar du balans, styrka, koordination och kondition.
Föranmälan.
13.00–15.00 Semmelfika med musikquiz. Kom på en trevlig fika med
semla, kaffe och musikfrågesport. Kostnad 35 kronor. Föranmälan senast
17/2.
  
Torsdag 23 februari
13.15–15.00 Handarbetscafé. Kom och sticka, virka eller ta med något
annat pyssel. Vi dricker kaffe och har en mysig eftermiddag tillsammans.
Självklart är du välkommen även utan handarbete.
 



Fredag 24 februari
09.00–12.00 Gym*
10.00–11.00 Stationsträning utomhus. Ett fartfyllt pass där vi tränar
styrka, balans och kondition. Vi träffas i parken vid Astrakanvägen.
13.00–15.00 Gym*
13.00–15.00 Odlingscafé. Välkommen till en härlig eftermiddag med
möjlighet att byta fröer och erfarenheter om odling över en kopp
kaffe. Vår kollega Lotta Jansson från Träffpunkt Gottsunda Treklangen
kommer och berättar samt visar bilder från deras odlingsprojekt i
Matparken. Du är välkommen med eller utan något att byta.
 
Måndag 27 februari
09.00–12.00 Gym*
10.30–11.00 Stående gympa utomhus. Vi träffas i parken vid
Astrakanvägen.
13.00–15.00 Gym*
13.15–14.00 Sittgympa till musik. Vi jobbar även med gummiband.
Föranmälan.
 
Tisdag 28 februari
08.00–12.00 Gym*
10.45–11.45 Linedance, fortsättning. Föranmälan.
13.00–14.00 Gym*
13.15–14.00 Linedance, nybörjare. Föranmälan.
 
Kommande:
Onsdag 1 mars
11.00–13.00 Utematlagning utanför Träffpunkten i samarbete med
Upplandsstiftelsen. Vi lagar en värmande gulaschsoppa och pinnbröd
över öppen eld. Beroende på väder så har vi möjlighet att äta inomhus.
Aktiviteten är kostnadsfri. Föranmälan senast 24/2.
  
Välkommen!
 
 
 * Gymmet är tillgängligt för dig som redan fått introduktion av
träffpunktens sjukgymnaster och har fått ett individuellt anpassat
träningsprogram.
Du tränar under eget ansvar men personal finns på plats.
För att boka introduktion ring Träffpunkten på telefon 018-727 56 77.
För närvarande är det kö.
 
 
Håll utkik efter ändringar på vår webb. Du hittar det på Träffpunkt
Storvretas startsida under ”Aktuellt”.
 
Följ gärna vår facebooksida:
www.facebook.com/traffpunkter65uppsalakommun
 

Tel:018-727 56 77
https://vardochomsorg.uppsala.se/fritid-och-traffpunkter/traffpunkter65/har-ar-vara-traffpunkter/traffpunkt-storvreta/
https://vardochomsorg.uppsala.se/fritid-och-traffpunkter/traffpunkter65/har-ar-vara-traffpunkter/traffpunkt-storvreta/
http://www.facebook.com/traffpunkter65uppsalakommun


 
Träffpunkt Storvreta för dig som är 65+
Hasselvägen 1C, Storvreta
Tel: 018-727 56 77
traffpunktsenior.uppsala.se

Tel:018-727 56 77
http://traffpunktsenior.uppsala.se

