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Onsdagar (helgfria)       Tematräffar kl.13.30-15.30 

11/1 Afternoon tea. Pris 30:-               

                                                                                                                                        

18/1 Tärningsspel. Slå med tärningarna och börja berätta historien om vad     

               tärningarnas bilder visar, nästa som slår fortsätter historien.     

25/1 Filmvisning. Perstorps filmer                                       

1/2   Vi lär oss göra lite olika desserter och provsmakar dem.  

         Rebecca Almén konditor på Sofiero slott håller i det. Anmälan senast 25/1  

 8/2   Skolminne. Vi pratar om hur det var när vi gick i grundskolan.                              

15/2 Alla hjärtans dags firande. 

22/2 Vi firar semmeldagen. Vi äter semlor och pratar om hur man brukar äta  

          sin semla. Pris 30:-              

1/3   Minneslådor. från Biblioteket 

8/3   Internationella kvinnodagen. Varför uppmärksammar vi den? 

15/3 Bingo. Pris 30:- 

22/3 Våffeldagen. Vi frossar i våfflor. Pris 30:- 

29/3 Vart är vi på väg i Perstorp. Marianne Håkansson håller i det. 

5/4    Påsklunch. Anmälan senast den 29/3, max 24 st. Pris 100:-   

12/4 Språkcafé. Linda, Malin och Anne-Lise lär oss lite danska och norska.              

         Vi äter röda pölser och norska kakor. Pris 30:- 

19/4 Musikquiz. 60-talet. 
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26/4 Promenadensdag. Vi tar oss gemensamt ut till Spjutserödsvägen vid    

          Selanders damm, Ackadammen, där går vi en liten runda och grillar korv. 

          Samling på Ybbåsens parkering kl.13.30,  

          anmälan senast den 19/4. Pris 30:-     

 3/5   Semesterminne. Vi delar med oss av härliga eller mindre roliga  

           semesterupplevelser, vill man visa bilder går det bra. 

                                                             

 

10/5  Filmvisning Perstorps filmer 

17/5  Kristi himmelsfärdsafton. Vi firar att det är långhelg och det fixas något  

          extra gott till fikat. Pris 30:- 

 24/5 Picknickens dag. Tanken är att vi åker till Skäralid, det kommer mer info.  

 

 

 31/5 Ta med en sak och berätta historien om den.  

 7/6   Utflykt till Helsingör. Mer information kommer. 

 14/6 Brädspel 

 21/6 Midsommarfirande. Anmälan senast den 14/6, max 24 st. Pris 100:-   

 28/6 Sommaravslutning. Vi spelar kubb och grillar korv, vi ses på baksidan av  

           Ybbåsen vid Orangeriet. Pris 30:- 
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Måndagar (helgfria) Kl.13.30-15.30        Start v.2                                              
Trivselträffar, titta in för en pratstund och ”gofika”  

 

 

Tisdagar ojämn vecka (helgfria) Kl. 11.00-13.00        Start v.3                                                  
Matlagning tillsammans, max 8 personer och man bokar sig senast 
onsdagen veckan innan. Pris 70:-/tillfälle Tel. 070-4837953   

 

Onsdagar (helgfria) Kl. 13.30-15.30        Start v.2                                 
Tematräffar med olika aktiviteter. Se program.                                            

 

Torsdagar (helgfria) Kl. 10.00-11.00        Start v.2                                                
Gymnastik lätta övningar som görs sittandes/ståendes.                               
Det kommer finnas fika efter gymnastiken. 

 

Torsdagar (helgfria) Kl. 13.00-15.00         Start v.5                                                    
It stöd för dig som behöver lite hjälp med din mobil eller ipad/data. Det 
kommer finnas fika. 

 

Fredagar (helgfria) jämn vecka Kl.10.00-11.30 Start v.2                                         
Herrfrukost pris 30:- 

Sommaren Vi kommer ha öppet på måndagar under v.27-33. Det blir inget 
bestämt program. Ibland blir det någon aktivitet annars en pratstund med fika. 


