FRIVILLIGSERVICE
Kom ihåg Frivilligservice!
Vi är till för dig som behöver någon som
följer med till doktorn, frisören, affären eller
ut på promenader – eller du kanske vill ha
någon att fika med.
Hos oss kan du
köpa de vanligaste
sorterna av batterier
till din hörapparat.
Är du tveksam
om Frivilligservice kan
hjälpa dig – ring och fråga!
Vår hjälp är kostnadsfri.
Vi nås på telefon 070-162 90 69
Måndag – fredag kl. 10:00 – 12:00

PROGRAM
Våren

GEMENSKAP I KUNGSÖR
Utgörs av Kungsörs kommun Vård & Omsorg
och pensionärsföreningarna i samarbete med

2019

Mötesplats
Tallåsgården
Samordnare
Birgitta Rosander
0227-60 03 45

Kungsörs kommun
Vård & Omsorg

För anmälan och info:
Ta kontakt med
Frivilligservice,
Tallåsgårdens reception
måndag-fredag kl 10:00-12:00
tfn 070-162 90 69
eller ring till
Samordnare
Birgitta Rosander
0227 600345

SY-AKUTEN
Tisdagar:29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5
Onsdag: 6/2, 6/3, 10/4, 8/5
Kl 10,00-13,00
Endast på Mötesplatsen, Tallåsgården
Sy-akuten kan kostnadsfritt hjälpa dig som är
pensionär med små ändringar av kläder och
Annat enklare ”syservice”.

MÅNDAGSTRÄFFEN
sällskaps variant
för dig som har det ensamt
eller bara långsamt!
Är ni ett par eller själva,
spelar ingen roll. Kom som du är

Alla är varmt välkomna hit
Varje måndag på mellan 13,30-16,00
på Tallåsgården mötesplats

GULDTRÄFFEN +
Måndagsträffen

Måndag den 21 januari
Julen är slut
och granen ska ut
Pris: 30 kr,
kaffe ingår i priset
anmälning mellan 7/1-17/1
till Birgitta
telefon 0227 600345

Måndags träffen
Måndag den 11 Mars
kl 14,00
”Skivor till kaffet”
(som gamla radio programmet)
du önskar låt medans du
dricker kaffe.

Pris: 20 kr, kaffe och
musik ingår. Ingen för
anmälan

GULDTRÄFFEN

Tisdag den 2 April kl 14,00
det var en succé förra året, så vi har
Mannekäng uppvisningen igen
Var? Jo på mötesplatsen Tallåsgården

Pris: 30 kr,
kaffe ingår i priset
ingen föranmälan

GULDTRÄFFEN
Sill lunch 26 juni kl 13,00
sill lunchen serveras på Tallåsgården
gräsmatta. ingen buss i år

Underhållning ?inte klart än
pris: 100kr anmäl dig till
frivilligas tele 0701629069
senast den 20 juni

