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PUNKT 
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& lunchcafé
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Våren 2016a

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:

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 månfre kl 9.0010.00 

HEMLAGAD

LUNCH

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

Gilla vår sida på facebook, 
Träffpunkt Ringstorp

Gilla vår sida på facebook, 
Träffpunkt Ringstorp

Våren 2017

• Läsa Helsingborgs Dagblad
• Surfa på internet, meddela så hjälper vi dig



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.

Våra aktiviteter arrangeras i samarbete med ABF Hbg

Aktiviteter
Skaparglädje
Cardmaking/scrapbooking, decopage på ljus 
och annat. Material finns på Träffpunkten till 
självkostnadspris. V.4-V.23. 
Måndagar kl 13.30-16.00

Måla tavlor i akryl
Sugen på att måla? Välkommen till oss varannan 
tisdagförmiddag,  Janet H-J vägleder. Pris: 50kr/per 
gång. Anmälan till Marie på Träffpunkten.
Tisdagarna 21/2 kl. 11-13, 7/3 kl.10-12, 21/3 kl. 11-
13, 4/4 kl. 10-12, 18/4 kl.11-13, 9/5 kl.11-13 

Säkerhet på nätet
Vi får lära oss lite om säkerhet på internet och 
får råd och tips. Ta gärna med din surfplatta eller 
smartphone. Tisdagen 14/2 kl.14.00

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. Onsdagen 15/3 kl.10.00-11.30

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. Tisdagen 21/3 kl.14.00

Kolonivandring på Senderöd
Vi har blivit inbjudna till en trevlig och intressant 
kolonivandring på Senderöds koloniområde. 
Anmäl till Marie på Träffpunkten.
Onsdagen den 24/5 kl.13.00

Studiebesök Sjöfartsmuséet
Tid meddelas på Träffpunkten och vår 
facebooksida.

Musik & Våffelcafé
Musikquiz med Daniels orkester
Onsdagen den 22 mars kl.14.00

Allsång och musikbingo 
med Ingvar & Bengt 
Onsdagen den 5 april kl 14.00  

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

Föreläsningar
”Upploppet – Jojje maraton-
löparen – mot alla odds”
Göran Wallin berättar om livet efter en trafikolycka 
där han blev multihandikappad om vägen till 
maratonlöpare, sin bok och film.
Torsdagen den 26/1 kl.14.00

”Helsingborg en stad på gränsen”
Pelle Johansson Kulturmagasinet.
Intressanta händelser, lite medeltida fynd i 
Helsingborg, 1600-talsvardag och koleraepidemi.
Torsdagen 9/2 kl. 14.00

Luangwa - vildmark och by i Zambia.
Ulrik Alm berättar och visar bilder.
Torsdagen 23/2 kl 14.00

På omvägar i södra England 
med byar och vackra trädgårdar 
Bertil Hagberg, samarr. föreningen Norden gyllene 
tidsålder. Torsdagen den 9/3 kl 14.00

Skånes vilda primörer - Bengt Hertzman
Våra vilda vårblommor har i alla tider varit älskade 
och efterlängtade efter en lång vinter. Många av 
dem ingår också i vårt kulturarv genom folktro, 
vistexter och dikter. Bengt Hertzman berättar om 
och visar bilder på blåsippa, nunneört, desmeknopp, 

skogsviol och många andra av vårens budbärare i 
Skånes skog och mark. Torsdagen 23/3 kl.14.00

Tareq Taylor - Mat och Kärlek
Tareq har en livslång och passionerad kärlek till 
mat. Följ med Tareq på hans livsresa i matens 
universum, där mat och kärlek ständigt möts och 
förenas. Mer personligt än så här blir det inte! 
Plats: Träffpunkt Ringstorp, Ringstorpsgården. 
Förköp, entré 50 kronor. Biljettförsäljning fr.o.m. 
månd. 27/3 på Ringstorps bibliotek. Samarr. S:ta 
Anna Kyrka, Ringstorps bibliotek och DHS. 
OBS! Begränsat antal platser.
Torsdag 20/4  kl 18.00 

”Nelly Krook” - Birgit Lendahl Rosendahl, 
författare och forskare. Torsdagen 4/5 kl 14.00

“Koloniträdgårdar - dåtid och nutid” 
Karl-Erik Finnman berättar om 
koloniträdgårdarnas historia och hur de 
utvecklats under de mer än 150 år som gått sedan 
starten. Därefter diskussion och frågestund.
Catarina Bertram, Karl–Erik Finnman, Maria 
Winberg Nordström. Torsdagen 18/5 kl.14.00

“Good Times Band”
Torsdagen den 1/6 kl. 14.00

Ev ändringar och meddelanden 
uppdateras på vår hemsida och Facebook. 

Tänk på allergikerna, 
undvik starka dofter!


