
Träffpunkt Gottsunda Treklangen

Träffpunkt Gottsunda Treklangens 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. Till vissa av
aktiviteterna krävs föranmälan! Deltagande är kostnadsfritt, fika
och mat är till självkostnadspris. Våra träffpunkter är kontantfria så
du betalar med kort eller Swish.
 
Vi har öppet under helgfria vardagar:
Måndag–onsdag och fredag 08.30–15.30.
Torsdag 13.30–15.30.



Med reservation för ändringar i programmet.
 
Onsdag 1 februari
10.00–12.00 ”Akvarellgruppen” träffas.
10.00–10.45 Linedance steg 2.
13.30–14.10 Sittgympa. Alla kan vara med!
 
Torsdag 2 februari
Vi har personalmöte på förmiddagen.
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för
samtal och fika.
 
Fredag 3 februari
09.30–10.20 Zenba med Ljiljana. Kom och rör på dig till härliga rytmer!
Inga förkunskaper!
10.30–11.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
13.00–14.45 Filmvisning – Babettes gästabud, en Oscarsbelönad film
med bland andra Jarl Kulle i rollerna. ”En ovädersnatt 1871 anländer
Babette till den jylländska västkusten på flykt från Paris, där hon förlorat sin
familj och allt hon äger. Hos två fromma prästdöttrar får hon jobb och
husrum, och trots att hon är förtegen om sitt förflutna låter de henne stanna
och bli en del av byns kristna gemenskap, som är underkastad stränga
levnadsregler. En dag, fjorton år senare, vinner Babette storvinsten på
lotteriet och är med ens en mycket förmögen kvinna. Men istället för att
återvända till Paris ber hon de två systrarna om att få laga en riktig
festmåltid åt dem och deras vänner. Som goda kristna har systrarna alltid
följt religionens bud och nu fruktar de att Guds vrede ska drabba dem på
grund av Babettes överdådiga kalas, men ändå gör de henne till viljes.
Dagen för det stora gästabudet anländer, en dag som trakten kommer tala
om i åratal, och det är också nu som det uppenbaras vem Babette
egentligen är.”
 
Måndag 6 februari
10.00–10.40 Sittgympa. Alla kan vara med!
13.00–15.30 ”Måndagsmålarna” träffas.
13.30–15.30 Hantverkscafé. Ta med ditt hantverk!
 
Tisdag 7 februari, endast uteaktivitet på eftermiddagen
09.30–10.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
11.00–11.45 Linedance, steg 1.
13.30 Brödbak över öppen eld. Vi träffas vid eldstaden vid Matparken i
Gottsundagipen. Vi gör pinnbröd med chevre, valnötter och honung.
Kostnad 10 kr. Ta med egen dryck och sittunderlag. Föranmälan.
 
  
  
 



Onsdag 8 februari
09.30–11.30 Långpromenad med Ing-Britt Blom. Ni träffas vid Treklangen.
Ta gärna med fika och sittunderlag.
10.00–12.00 ”Akvarellgruppen” träffas.
10.00–10.45 Linedance, steg 2.
13.30–14.10 Sittgympa. Alla kan vara med!

Torsdag 9 februari
Vi har personalmöte på förmiddagen.
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för
samtal och fika.
 
Fredag 10 februari
09.30–10.20 Zenba med Ljiljana. Kom och rör på dig till härliga rytmer!
Inga förkunskaper!
10.30–11.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
13.00–15.00 “Vill du ha hjälp med din hörapparat? - Lena Enlund och
Linda Almström, hörselkonsulenter från Anhörigcentrum Uppsala
kommun, besöker oss. Boka din tid med oss innan!
 
Måndag 13 februari
10.00–10.40 Sittgympa. Alla kan vara med!
13.00–15.30 ”Måndagsmålarna” träffas.
13.30–15.30 Hantverkscafé. Ta med ditt hantverk!
 
Tisdag 14 februari
09.30–10.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
11.00–11.45 Linedance, steg 1.
13.30–14.30 Filmvisning – Leva tills jag dör. På äldreboendet Kyrkbyn
fyller många av de boende snart 100 år. Innan aktivitetscoachen Monica
anställdes för att bryta ensamheten kände flera av dem knappt till
namnet på varandra. Mellan Monica och den 99-åriga Ella utvecklas en
stark vänskap. Med humor och värme delar de livets med- och motgångar
i att åldras och vårdas i livets slutskede.
14.30 Alla hjärtans dag – Hjärtligt fika. Vi fikar med nybakad
”hjärtbulle”.

Onsdag 15 februari
09.30–11.30 Långpromenad med Ing-Britt Blom. Ni träffas vid Treklangen.
Ta gärna med fika och sittunderlag.
10.00–12.00 ”Akvarellgruppen” träffas.
10.00–10.45 Linedance steg 2.
13.30–14.10 Sittgympa. Alla kan vara med!
 
 
 
 



Torsdag 16 februari
Vi har personalmöte på förmiddagen.
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för
samtal och fika.
 
Fredag 17 februari
09.30–10.15 Nyhet! Start för kurs i balansträning. Återkommande varje
fredag under åtta veckor. Kul och utmanande balansträning med
fysioterapeut Pelle Kullberg. Hälsopedagog Hanne Liljeholm är med som
hjälpledare. Obs! Begränsat antal platser så ha avsikt att gå hela kursen.
Föranmälan.
10.30–11.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
12.30 Sopplunch med nybakt bröd, kaffe/te och dessert. Kostnad 60:-
Föranmälan.
 
Måndag 20 februari
10.00–10.40 Sittgympa. Alla kan vara med!
13.00–15.30 ”Måndagsmålarna” träffas.
13.30–15.30 Hantverkscafé. Ta med ditt hantverk!
 
Tisdag 21 februari
09.30–10.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
11.00–11.45 Linedance, steg 1.
13.30–15-00 Fettisdag – Semmelfika. Kaffe/te med liten hembakad semla
30 kr. Föranmälan, kom när du vill 13.30-15.00!
14.30–15.15 Linedance, steg 2. Obs! Ändrad tid från onsdag denna vecka!

Onsdag 22 februari
10.00–12.00 ”Akvarellgruppen” träffas.
13.30–14.10 Sittgympa. Alla kan vara med!
 
Torsdag 23 februari
Vi har personalmöte på förmiddagen.
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för
samtal och fika.
 
Fredag 24 februari
09.30–10.15 Kurs i balansträning med Pelle Kullberg. Andra tillfället.
Återkommande under åtta veckor. Föranmälan.
10.30–11.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
13.30 Musikquiz. Kom och umgås över en kopp kaffe och musik!
 
Måndag 27 februari
10.00–10.40 Sittgympa. Alla kan vara med!
13.00–15.30 ”Måndagsmålarna” träffas.
13.30–15.30 Hantverkscafé. Ta med ditt hantverk!



Tisdag 28 februari
09.30–10.30 Gympa med Hanne! Öka din rörelserikedom – ett pass med
kondition, balans, styrka, rörlighet och avspänning.
11.00–11.45 Linedance, steg 1.
13.30 Odlargruppen - utvärdering från förra året. Vi tittar på bilder,
inventerar fröförrådet och utvärderar 2022 års odlingssäsong.
Uppstartsmöte inför årets odlingssäsong kommer i mars!
 
Välkommen!
 
  
Håll utkik efter ändringar på vår webb. Du hittar det på Träffpunkt
Gottsunda Treklangens startsida under ”Aktuellt”.
 
Följ gärna vår facebooksida:
www.facebook.com/traffpunkter65uppsalakommun
 
 
Träffpunkt Gottsunda finns på två adresser:
Träffpunkt Gottsunda Valthornsvägen 41 och Träffpunkt Gottsunda
Treklangen Valthornsvägen 19c.
 
Träffpunkt Gottsunda Treklangen för dig som är 65+
Valthornsvägen 19c,
Tel.: 018-727 69 36
traffpunktsenior.uppsala.se
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