Välkommen till Träffpunkten Tallhöjden
Tallhöjden Runstensvägen 13, 086069201
Öppet 10-16:00 mån-fre

Program för Juni 2017
Tor 01/06
10:00-10:30 Seniorgympa: Sittandes på stol
Fre 02/06
10:00-11:00 Fredagsfika med nutidsfrågor: Kom och fika tillsammans kostnad 20:Sön 04/06
12:00-17:00 Cafe matlådan: söndagsöppet mat och kaffe servering
Mån 05/06
10:00-16:00 Stängt: Träffpunkten är stängd
Tis 06/06
10:00-16:00 Stängt: Träffpunkten är stängd
Ons 07/06
10:00-11:00 Träning: Friskis och svettis till dvd
13:00-14:00 "Tankeleken": vi skapar en liten grupp som tillsammans ska prata om
olika saker beroende på vad just ditt kort säger. vi skapar dialog, det kommer att
visas med detta spel hur pass bra vi är på att möta varandra.
Tor 08/06
10:00-10:30 Seniorgympa: Sittandes på stol
13:00-14:00 Sveriges Historia-Vasatiden: Dokumentär Sveriges historia ger sig
Dick Harrison och Martin Timell in i vikingatiden
Fre 09/06
10:00-11:00 Fredagsfika med nutidsfrågor: Kom och fika tillsammans kostnad 20:Sön 11/06
12:00-17:00 Cafe matlådan: söndagsöppet mat och kaffe servering
Mån 12/06
09:30-10:00 Stationsträning: cirkelträning i grupp.
10:00-16:00 Tipspromenad: Må-To, vinnaren utses på fredagar
11:00-11:30 Seniorgympa: Sittandes på stol.
13:00-13:30 Qi gong: Jane Persson håller ett Qi gong pass.
13:00-14:00 Boule: kom så spelar vi boule tillsammans.

Tis 13/06
10:00-11:00 Funktionell träning: Vill du bli stark i hela din kropp? Kom och var med
på ett träningspass med focus på balans, rörlighet och styrka. Kostnad 100:12:30-13:30 Bingo: 10:- per bricka.
Ons 14/06
10:00-11:00 Träning: Friskis och svettis till dvd
10:00-15:00 Friluftsdag Rudan: Vi träffas tillsammans med övriga träffpunkter nere
vid rudan och har en heldag. man kan gå maxingeslingan som är 2.3 km lång och
som är anpassad så att man ska kunna ta sig fram med rullstol/rullator. runt hela
slingan finns det tillverkade djur, Hur många kan ni hitta? Vi kommer få en visad
runda av rudans ute gym av hälsoinsperatören Jane Persson. Det kommer finnas
grillad korv med dricka till försäljning för 20:-, vi kommer också att ta med oss spel
som tex. Mölkky m.m. sista anmälningsdag 12 juni anmälan görs till träffpunkterna.
13:00-14:00 "Tankeleken": vi skapar en liten grupp som tillsammans ska prata om
olika saker beroende på vad just ditt kort säger. vi skapar dialog, det kommer att
visas med detta spel hur pass bra vi är på att möta varandra.
Tor 15/06
10:00-10:30 Seniorgympa: Sittandes på stol
13:00-14:00 Sveriges Historia-Stormaktens uppgång: Dokumentär Sveriges
historia ger sig Dick Harrison och Martin Timell in i stormaktens uppgång. Här
handlar det om Stormaktens uppgång 1611-1660. Kung Karl IX har dött och år 1611
efterträds han av sjuttonårige sonen, Gustav II Adolf. Han ärver ett land i krig.
Ryssland, Polen och Danmark är våra fiender vid den här tiden. Han skapar
tillsammans med Oxenstierna ett nytt krigssystem och inom loppet av några år tar sig
Sverige segrande ur det ena kriget efter det andra. Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1632 i det som kallats 30-åriga kriget. Dottern Kristina väljer att abdikera och när Karl
X Gustaf avtvingar Danmark stora landområden är Sverige mäktigare än någonsin.
Fre 16/06
10:00-11:00 Fredagsfika med nutidsfrågor: Kom och fika tillsammans kostnad 20:13:00-14:00 Eva Ljungman: Trubaduran Eva Ljungman spelar gitarr och sjunger för
oss. "Mycket mera visor än rock `n roll"
Sön 18/06
12:00-17:00 Cafe matlådan: söndagsöppet mat och kaffe servering
Mån 19/06
09:30-10:00 Stationsträning: cirkelträning i grupp.
10:00-16:00 Tipspromenad: Må-To, vinnaren utses på fredagar
11:00-11:30 Seniorgympa: Sittandes på stol.
13:00-14:00 Boule: kom så spelar vi boule tillsammans.
Tis 20/06
12:30-13:30 Bingo: 10:- per bricka.
Ons 21/06
10:00-11:00 Träning: Friskis och svettis till dvd
13:00-14:00 "Tankeleken": vi skapar en liten grupp som tillsammans ska prata om
olika saker beroende på vad just ditt kort säger. vi skapar dialog, det kommer att
visas med detta spel hur pass bra vi är på att möta varandra.

Tor 22/06
10:00-10:30 Seniorgympa: Sittandes på stol
13:00-14:00 Midsommarfirande: Med sång och musik
Fre 23/06
10:00-16:00 Stängt: Vi önskar alla en härlig Midsommar
Sön 25/06
12:00-17:00 Cafe matlådan: söndagsöppet mat och kaffe servering
Mån 26/06
09:30-10:00 Stationsträning: cirkelträning i grupp.
10:00-16:00 Tipspromenad: Må-To, vinnaren utses på fredagar
11:00-11:30 Seniorgympa: Sittandes på stol.
13:00-14:00 Boule: kom så spelar vi boule tillsammans.
Tis 27/06
10:00-11:00 Funktionell träning: Vill du bli stark i hela din kropp? Kom och var med
på ett träningspass med focus på balans, rörlighet och styrka. Kostnad 100:12:30-13:30 Bingo: 10:- per bricka.
Ons 28/06
10:00-11:00 Träning: Friskis och svettis till dvd
13:00-14:00 "Tankeleken": vi skapar en liten grupp som tillsammans ska prata om
olika saker beroende på vad just ditt kort säger. vi skapar dialog, det kommer att
visas med detta spel hur pass bra vi är på att möta varandra.
Tor 29/06
10:00-10:30 Seniorgympa: Sittandes på stol
13:00-14:00 Sveriges Historia-Stormaktens fall: Dokumentär film med Martin
Timell och Dick Harrison. Här handlar det om Stormaktens fall 1660 -1718.
Trettioåriga kriget var en bra affär för högadeln men när de misslyckas med
utrikespolitiken växer missnöjet i landet. Skillnaden mellan rik och fattig har aldrig
varit så stora som på 1600-talet. Fattigdom och vidskepelse leder till häxförföljelser.
År 1675 kröns den då sjuttonårige Karl XI, som kommer att bli en av Sveriges få
renodlade militärdiktatorer. Hans son, Karl XII tar över makten, blott 15 år gammal
och 20 år senare är den svenska stormaktstiden över. 200 000 svenska män har fått
sätta livet till. Ur ruinerna reser sig en ny epok - en tid av upplysning och frihet från
kungligt envälde...
Fre 30/06
10:00-11:00 Fredagsfika med nutidsfrågor: Kom och fika tillsammans kostnad 20:-

Välkomna att spela biljard, wii spel, sjunga karaoke.
Tallhöjdens gym är öppet vardagar kl. 10-15:30.
Det kan komma att ske förändringar i månadsprogrammet.
I samarbete med seniorer, -föreningar och studieförbund.

