
Träffpunkt Storvreta

Träffpunkt Storvretas månadsblad

September 2022
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 13.00–15.00.

Med reservation för ändringar i programmet.



Torsdag 1 september
Träffpunkten är stängd på grund av personalträff.
 
Fredag 2 september
09.00–12.00 Gym*
10.30–11.30 Sommar-Zenba. Vi dansar och har kul till latinamerikanska
rytmer utomhus. Vi ses i parken vid Astrakanvägen. Välkommen!
Observera, sista tillfället utomhus.
13.00–15.00 Gym*
13.00–15.00 Välkommen in att läsa dagens tidning, fika, pussla eller bara
umgås.
 
Måndag 5 september
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 6 september
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 7 september
08.00–11.00 Gym*
09.30–10.30 Stationsträning utomhus. Ett fartfyllt pass där vi tränar
styrka, balans och kondition. Vi träffas i parken vid Astrakanvägen.
11.15–15.00 Vikingatur med möjlighet att prova att paddla kanot. Vi
åker till Ensta (utanför Gamla Uppsala) med buss 110. Här finns möjlighet
att njuta av en lugn vandring till Valsgärde gravfält eller, för den som vill,
prova att paddla kanot på Fyrisån. Ta med egen lunch och fika. Samling
på Träffpunkten kl.11.15.
 
Torsdag 8 september
13.15–15.00 Läsecirkel. Föranmälan.  
 
Fredag 9 september
09.00–12.00 Gym*
13.00–15.00 Gym*
13.00–15.00 Fredagsbio. Film: Tisdagsklubben. Karins tillvaro vänds
plötsligt upp och ner när hon får reda på att hennes make Sten varit
otrogen. Efter att ha varit gifta i 40 år och levt ett liv med att passa upp på
sin make och dotter, börjar Karin nu omvärdera sin tillvaro. På en
matlagningskurs träffar hon kocken Henrik. Bland kryddor, fräsande
stekpannor och ångande dofter upptäcker hon snart att det aldrig är för
sent att våga följa sina drömmar. Speltid: 98 minuter.



 
Måndag 12 september
09.00–12.00 Gym*
13.00–15.00 Gym*
13.15–14.00 Sittgympa till musik. Vi jobbar även med gummiband.
Föranmälan.
 
Tisdag 13 september
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 14 september
08.00–12.00 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.
13.00–15.00 Välkommen in att läsa dagens tidning, fika, pussla eller bara
umgås.
 
Torsdag 15 september
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 16 september
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.
11.00–14.00 Loppis på Träffpunkten. Inställd
13.00–15.00 Gym*
 
Måndag 19 september
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 20 september
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 21 september
08.00–12.00 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.
13.00–15.00 Välkommen in att läsa dagens tidning, fika, pussla eller bara
umgås.
 
Torsdag 22 september
13.15–15.00 Läsecirkel. Föranmälan.
 
Fredag 23 september
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*
13.15–15.00 Dörrkransbindningen är inställd och ersätts med filmvisning
av filmen: Fisherman´s friends.
Handling: När skivbolagskillen Danny hänger med på svensexa till den
pittoreska kustbyn Port Isaac anar han inte att det ska vända upp och ner
på hela tillvaron. Plötsligt får han i uppdrag att fixa kontrakt med byns
sånggrupp, bestående av tio högst motsträviga fiskare. Nu ska
Fisherman’s Friends traditionella sjömanssånger upp på brittiska
topplistan! Speltid: 1 timme 52 min. Brittisk dramakomedi.
 
Måndag 26 september
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 27 september
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 28 september
08.00–12.00 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.
13.00–15.00 Välkommen in att läsa dagens tidning, fika, pussla eller bara
umgås.
 
 



Torsdag 29 september
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 30 september
09.00–12.00 Gym*
10.00 Äldreambassadör Barbro Gadle besöker Träffpunkten för att
informera om sitt uppdrag och samtala med besökare. Barbro är
äldreambassadör för Storvreta, Vattholma, Skyttorp och Gamla Uppsala.
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*
10.00–15.00 Vi firar Internationella äldredagen och bjuder på kaffe och
tårta. 
 
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
 
 
Träffpunkt Storvreta för dig som är 65+
Hasselvägen 1C, Storvreta
Tel: 018-727 56 77
 traffpunktsenior.uppsala.se
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