TRÄFFPUNKT
RINGSTORP

Välkommen till vårt
lunchcafé!
Frukost serveras månfre kl 9.0010.00

HEMLAGAD

LUNCH

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 Helsingborgs Dagblad
• 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

Hos oss ä r a lla välkomna!

Gilla vår sida på facebook,
Träffpunkt Ringstorp

RINGSTORP & lunchcafé

& lunchcafé

Hösten 2017
a

DHS driver på uppdrag av Helsingborgs Stad Träffpunkt Ringstorp.

Våren
2016
a
Gilla oss på Facebook:

Träffpunkt Ringstorp

är
DHSHos
driveross
på uppdrag
ALLA
välkomna!
av Helsingborgs
Stad
Träffpunkt Ringstorp.
Till oss är ALLA välkomna!
Gilla vår sida på facebook,
Träffpunkt Ringstorp

Hemlagad lunch serveras kl 11.3013.00
Ingår: dagens rätt med sallad, bröd,
dryck och kaffe.
Aktuell matsedel finns på Träffpunkten eller
på hemsidan www.dhshelsingborg.se

TRÄFFTRÄFFPUNKT
PUNKT
RINGSTORP

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

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
Säkerhet på nätet
med Hbgs Stadsbibliotek
Vi får lära oss lite om säkerhet på internet och
får råd och tips. Ta gärna med din surfplatta eller
smartphone. (finns även ett begränsat antal att låna)
Tisdagen 17/10 kl.14.00
Drop-In med Seniorrådgivaren
och klimat/ energirådgivaren
Välkommen till oss på Träffpunkten där Lotta
och Ewa vägleder och svarar på frågor. Plats: Stora
salen. Torsdagen 19/10 kl.13.00-14.00
Pärlgården-Vi gör våra egna smycken
Plats: Föreningsgatan 15, Hbg. Anmälan göres
till Marie på Träffpunkten (E-POST osberg@
dhshelsingborg.se eller tel: 042- 17 72 72)
Onsdagen den 8 november kl. 13.00-16.00
E-böcker- Stadsbiblioteket besöker oss.
Biblotikarie David Petersson visar oss hur vi enkelt
kan låna och läsa böcker via nätet på våra datorer
och telefoner. Ta gärna med egen surfplatta eller
smartphone. (finns begränsat antal att låna)
Tisdagen 24/10 kl 14.00
Studiebesök Stadsarkivet
Torsdagen den 26 oktober. Föranmälan
på Träffpunkten. Tid: kl. 13.30. Vi möts på
busshållplatsen “Rönnowska”, buss nr 1 går dit.
Musik & Våffelcafé
Musikquiz med Anita Ewald
Onsdagen den 13 september kl.14.00

Musikquiz med Ingvar & Bengt
Onsdagen den 11 oktober kl 14.00

Andra arrangemang

Indien – stad, land och vildmark
med Ulrik Alm. Torsdagen den 7/9 kl.14.00

Tillgänglighetsmarsch i Helsingborg
DHS marscherar tillsammans med HIL
med anledning av att vi vill se en skärpning av
diskrimineringslagen som klassar otillgänglighet
som diskriminering. Vi vill fokusera på att
otillgänglighet inte bara drabbar personer med
funktionsnedsättning, utan även föräldrar barn
kompisar, kort sagt samhället i stort. Alla som
deltar i marschen bjuds på brunch på The Tivoli.
Samling Ga-torg kl.11.00
Lördagen den 30 september.

Änglamakerskan på BruksgatanHelsingborgs stadsarkiv
Välkomna till ett föredrag om änglamakerskan
Hilda Nilsson, som åren 1915-1917 tog livet av inte
mindre än åtta barn. Anna Eriksson från Stadsarkivet berättar om änglamakerskans liv, både före och
efter brotten. Torsdagen den 21 september kl. 14.00

Nationell konferens “Arbetsmarknad
för personer med funktionsnedsättning”
Medverkande bl.a Arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson, FK och AF. Plats: Dunkers Kulturhus
Onsdagen den den 5 oktober kl. 08-17.00
Pris: 350kr OBS! Föranmälan på e-post:
kansli@dhshelingborg.se

Konsuln och Ballongfararen
Kulturmagasinet. Ett föredrag av Pelle Johansson
från Kulturmagasinet, om en lokal affärsman och
hans brevväxling med polarfararen Salomon August
Andrée. Men också en berättelse om ovisshet
och ett oväntat slut. Intressanta händelser, lite
medeltida fynd i Helsingborg, 1600-talsvardag och
koleraepidemi. Torsdagen 19/10 kl. 14.00

Anhörigdagen
Anhörigcentrum anordnar tillsammans med
DHS Helsingborg en Anhörigdag på lördag den
11 november klockan 13-16 i DHS lokaler på
Kurirgatan 1 i Ringstorp centrum.

Musikquiz med Daniels orkester
Onsdagen den 22 november kl.14.00
För fler aktiviteter på Träffpunkten,
titta på vår hemsida www.dhshelsingborg.se
eller vår Facebook: Träffpunkt Ringstorp

Föreläsningar

Råå museum
Välkomna till ett föredrag om Råå Museum.
Mona Green berättar fiskarnas och sjömännens
historia på Råå.Torsdagen 16/11 kl 14.00
Lucia och Good Times Band
Lucia med Wieselgrensskolans musikklass och
Good Times Band som får oss I julstämning,
lussefika, lotter . Insläpp 13.00, Lucia 13.30, fri
entré, lussefika 30kr.

Ev ändringar och meddelanden
uppdateras på vår hemsida och Facebook.
Våra aktiviteter arrangeras i samarbete med ABF Hbg

Om inget annat anges är tiderna för föreläsningarna
KL 14.00 SAMT FRI ENTRÉ. FIKA 25-30 KR.
Med reservation för ev. ändringar p.g.a. sjukdom etc.

Tänk på allergikerna,
undvik starka dofter!

