Mötesplatser – för ett gott liv
Månadsprogram

Måndagar
 9.00
Matlagningskurs
Fr.o.m. 13/1
 13.00
Canasta
fr.o.m. 20/1
 16.30
Gym
Tisdagar
 14.00–16.00
Sanggrupp rep.
Torsdagar
 16.30
Gym

Mötesplats Everöd Mars 2020
Månadens extra
Onsdagen den 4 mars klockan 13.30
Bingo, fika 20 kr
Torsdagen den 5 mars klockan 12.00
Brunch 60 kronor. Anmälan till Margit tel. 0708-96 19 42
Tisdag den 10 mars kl. 14.00
Allsång. 20 kronor inklusive fika
Onsdagen den 18 mars kl. 13.30.
Bingo, fika 20 kr
Torsdagen den 19 mars klockan 12.00
Sopplunch 40 kronor. Anmälan till Margit tel.0708-96 19 42

Med reservation for andringar.

Se gemensamma rutan pa baksidan

Kontakt: Roland Krantz, tel:0705-45 89 56
Busslinje Skåneexpressen 3 och 4, Stora vägen 20
www.kristianstad.se/motesplatser/senior
Följ och gilla oss på Facebook och Instagram

Mötesplatser – för ett gott liv

Gemensamma aktiviteter:
5/3 kl.16.00 Retropub på Bånken, Pub & Restaurang i Kristianstad!
Välkommen till en nostalgisk pubkväll med musik och dans till Magnus Persson och Tomas
2
Tillberg + en hemlig gäst. Entré 100 kr. kl.16.00–18.00 Mat, musikquiz och dans.
För att säkra en plats anmäl dig till Bånken onsd-lörd efter kl.16.00, telefon 044-10 20 23.
Vill du äta? Det finns möjlighet att välja mellan två varmrätter och en silltallrik.
Silltallrik och varmrätt kostar tillsammans 199 kr.
6/3 kl. 13.00- 14.00 Eftermiddagskören övar med körledaren Katarina Nilsson Bremer i
Kulturkvarteret, lilla salen.
10/3 kl.11.30 och kl.14.00 För och eftermiddagsbio ”Rocketman” i Regionmuseets
hörsal. Fri entré, begränsat antal platser. Boka din biljett, max 2 biljetter/ person. Tel. 04413 52 45, tisd-fred kl. 11.00–17.00 Biljetterna släpps 14 dagar innan visning. Överblivna
biljetter finns efter kl. 11.15 och 13.45 på visningsdagen.
11/3 kl. 9.30 – ca 12.00 Uddarps strövområde 11 km.
Underlaget är flackt och på slinga i skogen. Från Kristianstad kör till Skepparslöv och vid
kyrkan sväng vänster mot Uddarp/Träne/Skepparslövs golfbana och kör fram till Uddarps
strövområde. Samling vid parkeringen 9.30.
20/3 kl. 13.30. Välkommen till en spännande och fascinerande resa i det skånska
filmlandskapet Véronique Dobois- Côté, museiintendent och filmpedagog ger oss en
guidad visning i basutställningen Skåne och filmen, från 1930- talet till 2000- talet.
Plats: Regionmuseet med samling vid entrén.
24/3 kl. 14.00 ”Kvinnojouren -hur var det förr?” Anita Henriksen verksam i
Kvinnojouren sedan 35 år tillbaka berättar om varför hon började med att engagera sig och
hur man arbetade då. Entré 30 kr. Mötesplats Riksens Ständer, Vendesgatan 3 b. Hållplats
Hästtorget.
25/3 kl. 14.00 Hur faktorer tidigt i livet kan ha samband med hälsa och ohälsa som
vuxen. En gratisföreläsning med professor Peter Nilsson vid medicinska fakulteten, Lunds
Universitet. Tingssalen i Degeberga. Ett samarbete med SPF Degeberga.

Mer om programmen kan du läsa på Mötesplatserna och på kommunens hemsida
www.kristianstad.se/motesplatser/senior

