
Nathan Söderblom
Teol.dr. Jonas Jonson berättar om ärkebiskopen 
och boken han skrivit om honom. Fri entré. 
Plats: S:ta. Anna Kyrka. Samarr. S:ta Anna Kyrka 
och DHS Träffpunkt Ringstorp.
Torsdagen 3/11 kl.18.00 

Mätteslurkarnas  gyllene tidsålder del 2
Fördjupning i Arne Berglunds bok   
Onsdagen 9/11 kl 14.00

Skagenmålarna
Med extra fokus på Anna Anchers finstämda 
konstnärsskap och på Christian Krohg. 
Skagenkännaren Per Johansson berättar i ord 
och bild. Ett sam.arr Föreningen Norden och 
DHS Träffpunkt Ringstorp. Fri entré. 
Tisdagen 15/11 kl.14.00

Natur och kultur längs Rönneå 
En resa från Tomarps kungsgård till 
Stockamöllan. Bengt Hertzman berättar och 
visar bilder från kända och okända platser 
längs ett av Skånes största vattendrag. Många 
utflykttips.
Torsdagen 1/12 kl. 14.00

Lucia och Ingvar & Bengt
Lucia med Wieselgrensskolans musikklass 
och Ingvar & Bengt som får oss i julstämning,  
lussefika och lotter. Insläpp 13.00, lucia 13.30, 
fri entré, lussefika 30kr.  
Tisdagen 13/12 från kl. 13.00

Med reservation för ev. ändringar p.g.a. sjukdom 
etc. Ev ändringar av programmet uppdateras på  
vår hemsida och Facebook. Om inget annat  
anges, fri entré. Fika 25-30 kr. 

Aktiviteter
Skaparglädje
Cardmaking/scrapbooking, decopage på ljus 
och annat. Material finns på Träffpunkten till 
självkostnadspris. V.34-V.50 
Måndagar kl 13.30-16.00

Pysselcafé och Prova-på-dagar 
Man väljer själv om man vill sticka, virka, sy, eller 
helt enkelt bara komma in och umgås. V.34-V.49
Tisdagar kl 13.30-16.00

Drop-In med Äldreombudet och  
Funktionhinderombudet
Välkommen till oss på Träffpunkten där Lotta och 
Tina vägleder och svarar på frågor. Plats: Caféet, 
vi bjuder på fika.
Tisdagen 18/10 kl 14.00-15.30

Studiebesök Idrottsmuséet
Tid meddelas på Träffpunkten och vår 
facebooksida. 

Utflykt
Handlarresa till Bjärehalvön och Kullabygden.  
För mer info och anmälan på Träffpunkten.  
Begränsat antal platser. För mer info, kontakta 
Marie på Träffpunkten.
Tisdagen 30/8

Musik och Våffelcafé
Tommy skivor till kaffet med kluriga musikfrågor
Onsdagen 19/10 kl 14.00

Allsång och musikbingo med Ingvar och Bengt
Onsdagen 16/11 kl 14.00

För fler aktiviteter på Träffpunkten, titta in 
på vår hemsida eller vår Facebook.

Föreläsningar
Suad’s Min resa till friheten &  
Voluntärcenter
Suad berättar om sin flykt till Svergie och sitt liv 
Sverige efter flykten. Voluntärcenter berättar om 
sin verksamhet.
Torsdagen 8/9 kl 14.00

Socker i maten, var finns det? 
Jan-Boris Möller, mästerkock och 
matforskare, känd från tv. En liten 
analys om var vi hittar socker i maten 
och hur ska vi ställa oss till det. 

OBS! Tid 18.00, stora salen på Ringstorpsgården. 
Ett samarr. DHS och Diabetesföreningen i Hbg. 
Fri entré. Begränsat antal platser.
Tisdagen 13/9 kl. 18.00

Runde
Fotografen Ingmar Skogars egna bilder och 
berättelse från sin resa dit.
Torsdagen 22/9 kl 14.00

Mätteslurkarnas gyllene tidsålder
En nyutgiven bok av Arne  Berglund och 42 
medberättare som ger en fascinerande bild av livet 
i Helsingborg mellan 1940-1960 talet.
Torsdagen 6/10 kl 14.00

Möt Marjaneh Bakhtiari i ett samtal  
med Alex Bergdahl

Författaren om sin senaste bok, 
”Gonattsagor för barn som dricker,”  
en roman om Iran idag, vi får en bild 
om det motsägelsefulla landet, vilket 

inte ser ut som i våra klichéer. Plats: Träffpunkt 
Ringstorp, Ringstorpsgården. Förköp, entré 50 kr. 
Biljettförsäljning fr.o.m. månd. 12/9 på Ringstorps 
bibliotek. Samarr. S:ta Anna Kyrka, Ringstorps 
bibliotek och DHS. OBS! Begränsat antal platser.
Måndagen 17/10 kl 18.00 

Tänk på allergikerna, undvik starka dofter



TRÄFF- 
PUNKT 
RINGSTORP
& lunchcafé

a

a

DHS driver på uppdrag  
av Helsingborgs Stad 
Träffpunkt Ringstorp. 

Till oss är ALLA välkomna!

TRÄFFPUNKT  
RINGSTORP 

arrangerar föreläsningar, har aktiviteter som 
promenader, musikcafé, föreläsningar, utflykter, 
pysselcafé, där man själv väljer om man vill sticka, 
virka, sy eller pyssla med annat eller helt enkelt 
bara komma in och umgås. Aktuell information  
om Träffpunkten hittar du på vår hemsida  
www.dhshelsingborg.se 

På träffpunkten finns det även möjlighet att:
• Läsa HD
• Surfa på internet, meddela så hjälper vi dig

Verksamheten bygger på frivilliga
Har du idéer eller skulle du vilja vara frivillig och ta 
hand om en aktivitet, är du välkommen att  
kontakta mig.

Är det första besöket på en träffpunkt? 
Kontakta mig, jag visar dig gärna runt och bjuder 
på fika. Marie

Kontakt: Marie Osberg 
Adress: Träffpunkt Ringstorp 
Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg
Tel: 042-17 72 72 (säkrast 10.00-14.00)
e-post: osberg@dhshelsingborg.se
Hemsida: www.dhshelsingborg.se

Hos oss är a lla välkomna!

Välkommen till vårt 
lunchcafé!

Frukost serveras mån-fre kl 9.00-10.00 

HEMLAGAD

LUNCH

Hemlagad lunch serveras kl 11.30-13.00 
Ingår: dagens rätt med sallad, bröd,  

dryck och kaffe.

Aktuell matsedel finns på Träffpunkten eller 
på hemsidan www.dhshelsingborg.se

Gilla vår sida på facebook,  
Träffpunkt Ringstorp

Gilla vår sida på facebook,  
Träffpunkt Ringstorp

Hösten 2016


