
Träffpunkt Knutby

Träffpunkt Knutbys månadsblad

September 2022
Här är du välkommen för en stunds sällskap, ta en kopp kaffe, lyssna
på föreläsning eller delta i en fysisk aktivitet. Deltagande i aktiviteter
är kostnadsfritt. Fika är till självkostnadspris.
 
Vår lokal: Gränsta 44, 740 12 Knutby.
 
Öppettider: 09.00−14.30. Lunchstängd 12.00−12.30
Telefon: 018-726 13 94  
 
Varje månad skapar vi ett månadsblad med information om vilka
aktiviteter vi erbjuder. Prata gärna med vår personal om du har
önskemål!

Tel: 018-726 13 94


Med reservation för ändringar i programmet. 
 
Fredag 9 september
10.00−14.30 Premiär mobila träffpunkt Knutby! Kom och dela
denna dag med oss! Vi har bjudit in AKO som kommer spela musik
och vi bjuder på kaffe och tårta!
13.00−14.00 Eva Christiernin, äldrenämndens ordförande.
 
Fredag 16 september
10.00−11.00 Stationsträning. Vi tränar kondition, styrka, balans och
koordination.
13.00−14.00 Föreläsning "Finland 1939–Ukraina 2022, Ryska
militära missbedömningar i repris och hur fiende blir vän."
Daniel Enholm, 75 år är bl a ordförande för FSU (Finlandssvenskar i
Uppsala) och är född utanför Vasa i Finland. Han har ett förflutet i
försvaret och säkerhetsbranschen. Hans far deltog som soldat i
frihetskriget, som officer i vinterkriget, fortsättningskriget och
Lapplandskriget. Daniel talar om hur ryssarna återupprepar militära
fiaskon, om psykiska krigsskador, PTSD och om flyktingmottagandet.  
 
Fredag 23 september
10.00−11.30 Senior-IT. Få hjälp med digital teknik. Ta med din
dator, surfplatta eller mobiltelefon.
12.30−14.30 Vi bakar kolbulle tillsammans över öppen eld.
 
Fredag 30 september
Vi firar äldredagen med levande musik och fika.
10.30−12.00 Musik
10.00−14.30 Vi bjuder på kaffe och tårta.
 
Välkommen!
 
Håll utkik efter ändringar på vår webb. Du hittar det på Träffpunkt
Knutbys startsida under ”Aktuellt”:
 
Följ gärna vår facebooksida:
www.facebook.com/traffpunkter65uppsalakommun

 
Träffpunkt Knutby för dig som är 65+
 
Gränsta 44, 740 12 Knutby.
Öppettider: 09.00−14.30. Lunchstängd 12.00−12.30
Telefon: 018-726 13 94
www.traffpunktsenior.uppsala.se
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