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Hej!
I detta program hittar du information om 
vårens aktiviteter på våra Mötesplatser och 
inom Anhörigstöd. Dessa aktiviteter utgår ifrån 
Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för ett 
hälsosamt och gott åldrande:

 » Fysisk aktivitet 

 » Goda matvanor

 » Social gemenskap  

 » Delaktighet

Hälsofrämjande och förebyggande avdelningen är uppdelad 
utifrån Göteborgs Stads fyra stadsområden: Nordost, 
Centrum, Sydväst och Hisingen. Du är välkommen att ta  
del av de programpunkter som intresserar dig oavsett var  
du bor.

Alla stadsområden har egna program, detta är ett av 
dem. I programmen hittar du allt från föreläsningar och 
musikunderhållning till aktivitetsgrupper och andra sociala 
sammanhang. Du har också möjlighet att vara med och 
påverka utbudet. 

Välkommen!
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1. Mötesplats Björkekärr 
Rosendalsgatan 10

2. Mötesplats Framnäs 
Glasmästaregatan 6C

3. Mötesplats Guldheden 
Doktor Weltzins Gata 1

4. Mötesplats Kaggeled 
Kaggeledsgatan 36

5. Mötesplats Kallebäck 
Omvägen 13

6. Mötesplats Kulturhus Landala 
Karl Gustavsgatan 65

7. Mötesplats Lunden 
Danska Vägen 61A

8. Mötesplats Mariaträffen  
Älvsborgsplan 1A

9. Mötesplats Sandarna  
Brännögatan 3

10. Mötesplats Verket 
Lilla Stampgatan 1A

Mötesplats Björkekärr
Adress: Rosendalsgatan 10

Flexlinje: Mötesplats 516

Hållplats: Stabbetorget 

Telefon: 031-365 55 25, 031-365 64 26 och 031-365 68 14

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Öppet hus
Välkommen att bekanta dig med 
mötesplatsen. Kanske vill du spela 
ett spel, lägga ett pussel, låna en 
dator eller bara ta en kopp kaffe. 

Måndagar kl. 10–12. 
Ej 13 februari och 20 mars.

Måndagsträffen
Vi startar veckan med ett varierat 
utbud av aktiviteter efter önskemål. 
Vi bidrar tillsammans.

Måndagar kl. 13–15.
Ej 13 februari och 20 mars.

Vi skapar mötesplatsen  
tillsammans
Vad tycker du ska hända på  
mötesplatsen? Var med och  
påverka utbudet efter dina  
intressen. 

Måndag 13 februari kl. 13–15.
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Restaurang Björkekärrshus
Hemlagad husmanskost och salladsbuffé.

Telefon: 031-365 55 19

Öppet: Helgfria vardagar kl. 11.30–14
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Tisdag

Promenad i närområdet
Vi träffas på mötesplatsen för en 
promenad i stillsamt tempo med  
utrymme för samtal och gemenskap.

Tisdag 21 februari, 7 och 21 mars,  
4 och 18 april, 2, 16 maj  
kl. 10.30–11.30.

Skogspromenad
I ett stillsamt tempo, med utrymme 
för samtal, promenerar vi i det na-
tursköna Delsjöområdet och pausar 
för egen medhavd fika. Ring för 
mer information om dagens sam-
lingsplats.

Tisdag 28 februari, 14 och 28 mars, 
11 och 25 april, 9 och 23 maj  
kl. 10.30–12.30

Rummy
Ett kortspel i sex turer. 

Tisdagar kl. 13–15.30.  
Ej 14 februari och 18 april. 

Alla hjärtans dag
Vi uppmärksammar alla  
hjärtans dag. 

Ring för mer information och  
föranmälan.

Tisdag 14 februari kl. 13.30–15.

Skärgårdsutflykt
Vi tar båten till Göteborgs södra 
skärgård där vi promenerar, äter 
lunch/fikar och umgås. 

Ring för mer information  
och föranmälan.

Tisdag 30 maj.

MÖTESPLATS BJÖRKEKÄRRMÖTESPLATS BJÖRKEKÄRR

Onsdag

Musik är glädje
Tillsammans tar vi digitalt del  
av musik i olika former, såsom  
musik- och melodikryss,  
dokumentärer och önskemusik.

Onsdag 1, 8, 22 februari, 8, 15 och  
29 mars, 19, 26 april, 3, 17 och  
24 maj kl. 13.30–15.

Må bra som senior
Vad kan jag göra för att stärka min 
egen hälsa? Tips och samtal med 
äldresjuksköterskorna Emma Svärd 
och Linda Karlsson. 

Föranmälan krävs.

Onsdag 5 april kl. 13.30–15.

Seniorgym
I de utrustade träningssalarna har du möjlighet att träna kostnadsfritt.  
Ta gärna med en vän, för ökad trygghet och säkerhet.

Plats: Björkekärrshus, källarplan

Adress: Rosendalsgatan 10

Telefon: 031-365 54 37
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MÖTESPLATS BJÖRKEKÄRR

Torsdag

Sittgympa med 
avslappning
Enkel och välgörande sittgymnastik.

Torsdagar kl. 10.30–11.15.  
Ej 9 februari, 23, 30 mars  
och 20 april. 

Öppet hus
Välkommen att bekanta dig med 
mötesplatsen. Kanske vill du spela 
ett spel, låna en dator eller bara ta 
en kopp kaffe. 

Torsdagar kl. 11.30–13.30. 
Ej 9 februari, 16, 23, 30 mars  
och 20 april.

Utflykt, romsk folkmusik 
och föredrag
Vi uppmärksammar romernas  
nationaldag. Tillsammans besöker  
vi Mötesplats Verket och lyssnar  
till musikgruppen Krilja som  
spelar romsk musik och föreläser  
om romernas historia och  
rika musiktradition. 

Ring för anmälan och  
mer information om tid  
och samlingsplats.

Torsdag 30 mars. 

Digital fikaträff
Vi träffas på distans via din telefon 
eller surfplatta. Ring för mer infor-
mation och föranmälan.

Torsdagar kl. 11–12. Ej 30 mars

Fredag

Mat och prat
Att krydda maten med gemenskap 
ökar aptiten. Vi äter tillsammans på 
mötesplatsen. Dagens lunch finns 
att köpa i husets restaurang.

Fredagar kl. 12–13.15. 
Ej 17 februari och 19 maj.

Inomhusboule
Vi spelar med mjuka klot under 
trivsamma former.

Fredag 3 februari, 3, 17 och  
31 mars, 14 och 28 april,  
12 och 26 maj kl. 13.30–15.

Fredagsträff
Kaffe och gemenskap.

Fredag 10 och 24 februari, 10 och 
24 mars, 21 april, 5 maj kl. 13.30–15.

Mötesplats Framnäs
Adress: Glasmästaregatan 6 C  

Flexlinje: Mötesplats 2713

Hållplats: Framnäsgatan

Telefon: 031-731 50 74

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Öppet vid aktivitet.

Torsdag

Anhörigkonsulent 
Har du någon i din närhet som du 
stödjer eller hjälper? 

Om du vill veta vilket stöd du kan 
få från Göteborgs Stad, välkommen 
att lyssna och ställa dina frågor till 
en anhörigkonsulent.

Torsdag 16 februari kl. 12–13.

Sydamerikas hjärta
Upplev en resa genom Bolivias 
mångfacetterade kultur och rika 
traditioner. Sandra Marton visar 
bilder och berättar.

Torsdag 9 mars kl. 12–13.

Syninstruktör
Få tips och råd som kan vara till 
nytta om du upplever att din syn 
har förändrats.

Torsdag 13 april kl. 12–13.

Digitalt föredrag 
Teknikhistoria med  
Göteborgs stadsmuseum.

Torsdag 11 maj kl. 12–13.

Balansträning
Balans är ett samspel mellan  
hjärnan, nervsystemet och  
musklerna. Kom in och träna  
med oss till härlig musik. 

Torsdagar kl. 11–11.30.  
Ej 30 mars 6 april och 25 maj.
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Framnäs café 
Vi samlas och fikar tillsammans. 
Kostnadsfritt.

Torsdagar kl. 11.30.  
Ej 30 mars, 6 april och 25 maj.

Musikquiz
Njut av musik tillsammans med oss. 
Musik kan förbättra ditt fokus och 
göra dig gladare!

Torsdag 9 februari, 2 och 23 mars, 
20 april och 4 maj kl. 12–13.

Tankeleken  
Vi diskuterar livets små och stora 
frågor utifrån korten i tankeleken.

Torsdag 2 och 23 februari, 16 mars 
och 27 april kl. 12–13.

Påsklunch
Vi samlas för en gemensam lunch 
och levande musik.

Föranmälan krävs. 

Torsdag 30 mars kl. 11–14

Utflykt till 
Trädgårdsföreningen
Promenera med oss, upplev parkens 
växter och fika på Rosenkaféet. 

Föranmälan krävs.

Torsdag 25 maj kl. 11–13.

Mötesplats Guldheden
Telefon: 031-365 78 71  

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Qigong på Guldhedens 
bibliotek
Vi kombinerar långsamma och 
mjuka rörelser som är lätt att följa.
Stående eller sittande.  
Inga förkunskaper behövs. 

Måndagar kl. 10.15–10.45. 
Ej 10 april och 15 maj.

Måndagsträffar på 
Guldhedens bibliotek
Här kan du som senior hitta  
inspiration och tips på aktiviteter.  
Vi har olika tematräffar och prova 
på-aktiviteter under våren.

Måndagar kl. 11–12.30. 
Ej 10 april och 15 maj.

Onsdag

Gymnastik på 
Guldhedskyrkan
Bekväma kläder och lämpliga skor 
rekommenderas.

Onsdagar kl. 11–12  
med start 8 februari. 
Ej 12 april och 17 maj. 

Onsdagscafé på 
Guldhedskyrkan
Sopplunch med nybakat bröd,  
kaffe och kaka till självkostnadspris. 
Därefter aktivitet och gemenskap. 

Onsdagar kl.12.15–14.30  
med start 8 februari.

MÖTESPLATS FRAMNÄS
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Mötesplats Kaggeled 
Adress: Kaggeledsgatan 36

Flexlinje: Mötesplats 547

Hållplats: Kaggeledstorget

Telefon: 031- 365 68 14, 031-365 55 25 och 031-365 64 26

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Canasta
Ett strategiskt kortspel med två 
kortlekar. Vi hälsar nya och vana 
spelare välkomna.

Måndagar kl. 10.30–13. Ej 20 maj.

Paraffinbad
Ett avslappnande paraffinbad och 
mjuka rörelser för dina händer. 

Föranmälan krävs.

Måndag 6 februari, 6 mars, 17 april 
och 8 maj kl. 13.30–14.30.

Sällskapsspel
Är du spelsugen och vill hitta  
någon att spela med? Då är du  
välkommen hit. Vi spelar till  
exempel Skip-bo, Yatzy  
och Sequence.

Måndag 13 och 27 februari, 13 och 
27 mars, 3 och 24 april, 15, 22 och 
29 maj kl. 13.30–15.

Vi skapar mötesplatsen 
tillsammans
Vad tycker du ska hända på  
mötesplatsen? Var med och  
påverka utbudet efter dina  
intressen. 

Måndag 20 februari kl. 13–15.

Restaurang Kaggeled
Hemlagad husmanskost och 
salladsbuffé.
Telefon: 031-365 68 23
Öppet: Helgfria vardagar  
kl. 11.30–14

Tisdag

Skogspromenad
I ett stillsamt tempo med utrymme 
för samtal, promenerar vi i det  
natursköna Delsjöområdet och  
pausar för egen medhavd fika. 

Ring för information om dagens 
samlingsplats.

Tisdag 28 februari, 14 och 28 mars, 
11 och 25 april, 9 och 23 maj  
kl. 10.30–12.30.

Mat och prat
Att krydda maten med gemenskap 
ökar aptiten. Vi äter tillsammans. 
Dagens lunch finns att köpa i husets 
restaurang. Vi träffas i restaurangen.

Tisdag 21 februari, 7 och 21 mars,  
4 april, 2 och 16 maj kl. 12–13.15.

Inomhusboule
Vi spelar med mjuka klot under 
trivsamma former.

Tisdag 21 februari, 7 och 21 mars,  
4 och 18 april, 2 och 16 maj  
kl. 13.30–15.

Alla hjärtans dag
Vi uppmärksammar  
alla hjärtans dag. 

Ring för mer information  
och föranmälan.

Tisdag 14 februari kl. 13.30–15.

Skärgårdsutflykt
Vi tar båten till Göteborgs södra 
skärgård där vi promenerar, äter 
lunch/fikar och umgås. 

För mer information och  
föranmälan, ring mötesplatsen.

Tisdag 30 maj.

MÖTESPLATS KAGGELED

Seniorgym
I de utrustade träningssalarna 
har du möjlighet att träna 
kostnadsfritt. Ta gärna med 
en vän, för ökad trygghet  
och säkerhet. 
Adress: Kaggeledsgatan 36 
Kaggeledshuset, entréplan
Telefon: 031-365 54 37
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MÖTESPLATS KAGGELEDMÖTESPLATS KAGGELED

Onsdag

Life Kinetik – 
rörelsebaserad 
hjärnträning
En lekfull och rolig kombination av 
ovana rörelser, kognitiva uppgifter 
och visuella övningar. Life Kinetik 
erbjuds som en kurs där tanken är 
att du deltar vid alla sex tillfällen 
för att få bäst effekt av metoden. 
Träningen kan utföras både stående 
och sittande. 

Föranmälan krävs.

Onsdag 8, 15 och 22 februari,  
8, 15 och 22 mars kl. 13–14.

Mediyoga på stol
En lugn och mjuk yogaform där  
vi kombinerar enkla rörelser,  
medveten andning, avslappning 
och meditation. Övningarna är 
långsamma.

Föranmälan krävs.

Onsdag 19 och 26 april,  
3 och 17 maj kl. 13–14.30.

Kreativa klubben
En stund av kreativt skapande.  
Idag skapar vi handgjorda kort.

Onsdag 29 mars och 24 maj  
kl. 13.30–15.

Öppet hus
Välkommen att bekanta dig med 
mötesplatsen. Kanske vill du  
spela ett spel, låna en surfplatta 
eller bara ta en kopp kaffe.

Onsdag 1, 8, 15 och 22 februari,  
15 mars, 5, 12, 19 och 26 april,  
3, 10, 17 och 31 maj kl. 13–15.

Torsdag

Digital fikaträff
Vi träffas på distans via din telefon 
eller surfplatta.

Ring för mer information  
och föranmälan.
Torsdagar kl. 11–12. Ej 30 mars.

Musik är glädje
Tillsammans tar vi digitalt del  
av musik i olika former, såsom  
musik- och melodikryss,  
dokumentärer och önskemusik.

Torsdagar kl. 13.30–15. 
Ej 30 mars.

Utflykt, romsk folkmusik 
och föredrag
Vi uppmärksammar romernas  
nationaldag. Tillsammans besöker 
vi Mötesplats Verket och lyssnar 
 till musikgruppen Krilja som  
spelar romsk musik och föreläser 
om romernas historia och rika  
musiktradition. 

Ring för föranmälan och mer  
information om tid och  
samlingsplats.

Torsdag 30 mars.

Fredag

Sittgympa med 
avslappning
Enkel och välgörande sittgymnastik

Fredagar kl. 10.30–11.15.  
Ej 17 och 24 februari och  
12 och 19 maj.

Fredagsträffen
Vi avslutar veckan med kaffe  
och gemenskap.

Fredagar kl. 11.30-13.  
Ej 17, 24 februari, 12 och 19 maj.

Polisen på besök
Kommunpolis Robert Björklund 
kommer och informerar om brott vi 
riskerar att utsättas för och vad vi 
kan göra för att förhindra dem.

Föranmälan krävs.

Fredag 17 februari kl. 12–13.
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Mötesplats Kallebäck
Adress: Omvägen 13

Flexlinje: Mötesplats 2622

Hållplats: Gräddgatan 

Telefon: 031-365 52 73

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Boule
Vi spelar på boulebanan i  
trädgården vid mötesplatsen.

Föranmälan krävs.
Måndag 6 februari, 6 och 27 mars, 
24 april och 29 maj kl. 11.

MÖTESPLATS KALLEBÄCK

Herrklubb
Manligt engagemang med 
prat och aktivitet.  
Till exempel föreläsning,  
utflykt, filmvisning med mera. 

Föranmälan krävs.

Måndag 20 februari,  
20 mars, 17 april och 
22 maj kl. 13.

Tisdag

Damklubb
Kvinnligt engagemang med  
prat och aktivitet. Till exempel  
föreläsning, utflykt, filmvisning 
med mera.

Föranmälan krävs.

Tisdag 7 februari kl. 11.

Vänskapsträff
Vi uppmärksammar 
alla hjärtans dag. 

Föranmälan krävs.

Tisdag 14 februari kl. 11.

Life Kinetik – 
rörelsebaserad 
hjärnträning
En rolig och spännande träning 
som kombinerar ovana rörelser, 
kognitiva uppgifter och visuella 
övningar och skapar nya synaptiska 
kopplingar i hjärnan. Life Kinetik 
erbjuds som en kurs där du deltar 
på samtliga sex tillfällen för att få 
bästa effekt.

För mer information och  
föranmälan ring mötesplatsen.

Varje tisdag 21 februari–28 mars 
kl. 11.

Kaffe med prat
Trivselträff, vi pratar om stort 
och smått. 

Föranmälan krävs.
Tisdagar kl. 11.

Skärgårdsutflykt
Vi tar båten till Göteborgs södra 
skärgård där vi promenerar, äter 
lunch/fikar och umgås. 

För mer information och  
föranmälan ring mötesplatsen.

Tisdag 30 maj.

Onsdag

Promenad i högt tempo
Vi promenerar i Kallebäck/ 
Delsjöområdet. 

Föranmälan krävs.
Onsdag 1, 8 och 22 februari, 22 och 
29 mars, 5, 19 och 26 april, 3, 10, 
17, 24 och 31 maj kl. 13.30.

Prova på att måla
Vi provar på att måla i  
akryl och akvarell inga 
förkunskaper behövs. 

För mer information 
och föranmälan ring 
mötesplatsen.

1 och 15 februari, 8 och 22 
mars, 19 och 26 april, 10, 24 
och 31 maj kl. 11. 
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MÖTESPLATS KALLEBÄCK

Torsdag

Seniorgympa
Enkel och välgörande  
sittgymnastik.

Föranmälan krävs. 
Torsdagar kl. 11.

Besök från 
volontärverksamheten
Volontärsamordnarna Christina  
och Marcus berättar om  
volontärverksamheten.

Föranmälan krävs. 
Torsdag 2 mars kl. 11.

Fredag

Fredagsmys
Vi avslutar veckan tillsammans.

Föranmälan krävs. 
Fredag 3 februari, 28 april  
och 26 maj kl. 11.

Digital senior
Vi träffas för att få inspiration kring 
hur du kan använda mobiltelefonen.

Föranmälan krävs. 
Fredag 24 februari och  
21 april kl. 13.

Polisen på besök
Kommunpolis Robert Björklund 
kommer och informerar om brott vi 
riskerar att utsättas för och vad vi 
kan göra för att förhindra dem.

Föranmälan krävs
Fredag10 mars kl.11

Dagens aktivitet
Vi har den aktivitet vi valt för  
dagen tillsammans. 

Föranmälan krävs. 
Fredag 17 och 24 mars,  
5 och 12 maj kl. 11.

Mötesplats  
Kulturhus Landala
Adress: Karl Gustavsgatan 65

Flexlinjen: Mötesplats 730

Hållplats: Kapellplatsen

Telefon: 031-365 78 97, 031-365 78 31 och 031-365 76 90

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Tysk konversation 
Vi diskuterar alla möjliga ämnen  
på tyska. 

Förkunskaper krävs. 

Föranmälan till: 
031-365 78 31 eller 031-365 78 97.

Måndagar kl. 11.30–13.45.

Äntligen måndag!
Matig macka, kaffe och kaka. 
Kostnad 30 kronor, betalning kan i 
nuläget endast tas emot via Swish. 

Lyssna på efterföljande föreläsning 
om du vill. Föreläsningen är  
kostnadsfri.

Måndagar kl. 12–13.

Surfsupport
Behovet av att kunna använda 
smartphone eller surfplatta ökar 
och vi använder dem mer och mer i 
vår vardag. Vi hjälper dig!

Måndagar kl. 13-14:30. Drop in.
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Måndagsföreläsningar  
och evenemang:

Typiskt göteborgskt! 

Claes Caldenby, professor emeritus 
i arkitekturhistoria på Chalmers, 
berättar utifrån sin nyutkomna bok 
om en för Göteborg unik hustyp.

6 februari kl. 13–14.

Den långa resan till Lhasa

Bland turkar, kirgizer, uigurer,  
kineser och tibetaner. Birgitta och 
Leif Fredén berättar om 29 dagar 
längs sidenvägen.

13 februari kl. 13–14.

Stresshantering genom  
mental träning

Susanna, som är utbildad  
stresscoach, presenterar och ger 
oss lite smakprov på denna metod.

20 februari kl. 13–14.

Nya Varvet – ett föredrag från 
Sjöfartsmuseet Akvariet

Vi berättar om bönder och  
båtsmän, amiraler och kanoner 
men också om värdshus och vackra 
parker, där officersfamiljer strosade 
och barnen åkte slänggunga.  

27 februari kl. 13–14.

MÖTESPLATS KULTURHUS LANDALA

Generationsmöten

Lotta och Drude informerar om  
Generationsmöten, som ger 
människor i alla åldrar förutsätt-
ningar att mötas genom att delta 
i olika aktiviteter. Möten skapar 
gemenskap, förbättrar förståelsen 
för varandra som människor vilket i 
sin tur bidrar till minskade fördomar 
mellan åldersgrupper.

6 mars kl. 13–14.

Göteborg – alltid på G? 

Det byggs som aldrig förr i  
Göteborg, högt och tätt och  
centralt. Claes Caldenby,  
arkitekturkritiker och professor 
emeritus i arkitekturhistoria på 
Chalmers, ger sin syn på vad som 
händer och frågar sig om det blir 
bra så här.

13 mars kl. 13–14.

Bo bra nu och i framtiden

Tips och information till dig  
som är senior. 

Med Kristina Styffe,  
bostadsförmedlare.

20 mars kl. 13–14.

Musik ska byggas utav glädje!

Konsert med Verkets musikgrupp. 
Kom och sjung med oss!

27 mars kl. 13–14.

MÖTESPLATS KULTURHUS LANDALA

Broarnas arkitektur är  
en manifestation av  
samhällets kultur

Broar är inte bara konstruktioner 
utan också skulpturer som smyckar 
landskapet, och sociala rum som 
inte bara kopplar ihop platser utan 
också människor, och samlar sin 
tids utmärkta kunskaper inom olika 
områden. Morten Lund är arkitekt 
och professor emeritus på  
Chalmers. Han har under många  
år undervisat arkitekter i Göteborg, 
Lund och Köpenhamn. 

3 april kl. 13–14

Brott och trygghet i Göteborg

Vad är sant och vad är myt kring 
brottsutvecklingen och tryggheten? 
Sven-Åke Lindgren, professor 
emeritus i sociologi, förmedlar 
forskningsbaserad kunskap som 
invänder mot missuppfattningar, 
förenklingar och rena lögner som 
florerar i debatten.

17 april kl. 13–14.

Gator och torg i Göteborg  
under 400 år 

Göteborg firar sitt 400-årsjubileum 
några år för sent, liksom man gjorde 
när staden fyllde 300 år. Som en del 
i jubileet kommer Mattias Axelsson, 
gymnasielärare och göteborgskän-
nare, att hålla föredrag om hur 
staden vuxit fram och förändrats 
genom århundradena.

24 april kl. 13–14.

Vill du läsa sagor för barn?

Annika Ackert från Allas barnbarn 
Göteborg berättar mer om hur det 
är att arbeta som volontär som 
högläser sagor för förskolebarn för 
att gynna deras språkutveckling. 

8 maj kl. 13–14.

Snacka om konst – 
konst som ifrågasätter 
traditioner och normer 
Ibland uppstår konflikter kring 
konst då den visar något som  
berör oss starkt känslomässigt.  
Inte sällan är det verk med religiösa 
kopplingar som hamnar i hetluften 
men nationella symboler såsom 
flaggor väcker också ofta reaktioner. 
Presenteras av Elisabet Udd från 
Göteborgs Konsthall.

Måndag 15 maj kl. 13–14.

Öppen scen  
På vår öppna scen får allt och  
alla får plats. Sång, dans, teater, 
musik, film, poesi eller en riktig 
rövarhistoria.  

Måndag 22 maj kl. 13–14.
Anmäl dig gärna till oss!



22 23

MÖTESPLATS KULTURHUS LANDALA MÖTESPLATS KULTURHUS LANDALA

Tisdag 

Kinesisk hälsogymnastik   
Vakna upp med kinesisk  
hälso gymnastik. Med Xiu Li Fang.

Tisdag kl. 10–10:45 Ej 14 februari.

Historiegruppen för män
Här diskuteras allt från världskrig 
och Aristoteles till Hannibal och 
Henry Ford. Gruppen är deltagar-
styrd och riktar sig till män. 

Kom och delta eller bara lyssna. 

Föranmälan: 031-365 78 31  
eller 031-365 76 90.

Tisdagar kl. 11–13. Ej 14 februari.

Historiegruppen  
Här diskuteras allt från världskrig 
och Aristoteles till Hannibal och 
Henry Ford. Gruppen är deltagar-
styrd. 

Kom och delta eller bara lyssna. 

Föranmälan: 031-365 78 31  
eller 031-365 76 90.

Tisdagar kl. 13–15. 

Canasta  
Kom och spela!  
Ingen förkunskap behövs. 

Föranmälan: 031-365 76 90  
eller 031-365 78 31.

Tisdagar kl. 13–15.30.  
Ej 14 februari.

Generationsteatern 
har premiär!

Striden om tiden

"Varför mäta tidens flykt med 
blytyngder? Varför inte mäta 
den med rosor, upplevelser, 
förhoppningar och poesi?"  
– Karl Gerhard

Tisdag 7 februari kl. 18–19.

Praktiska hörnan 
Här hjälper volontärer dig med  
sådant som enklare sömnad s-
arbeten, krångliga blanketter eller 
mobiltelefon, dator och surfplatta. 

21 februari, 21 mars, 18 april och 
23 maj kl. 12–14. Nästkommande 
tisdag efter varje Söndagsöppet.

Alla hjärtans dag  
Vi uppmärksammar dagen med 
kärleksdikter, kärleksquiz, fika med 
kärleksmums, allt i kärlekens tecken 
med Jeanette Forslund från  
Generationsteatern. 

Föranmälan: 031-365 78 97.

Tisdag 14 februari kl. 12–14.

Onsdag

Sjung av hjärtats lust!
Vill du också känna glädjen i att 
sjunga tillsammans med andra?  
Välkommen till denna grupp som 
själv bestämmer repertoaren!  
Musikern Mats Westling gästar vid 
tre tillfällen: första tillfället, därefter 
8 mars och avslutar 5 april  
tillsammans med gruppen.  
Däremellan tränar gruppen på  
egen hand. I samarbete med  
Studieförbundet Bilda. Föranmälan.

Onsdagar kl. 11–12.30. 
Start 15 februari. Ej 1 mars.

Schack
Utmana dig och andra genom 
hjärngympa i form av schack.

Vissa förkunskaper behövs. 

Föranmälan: 031-365 78 97  
eller 031-365 78 68.

Onsdagar kl. 13–15,  
8 februari–26 april. Ej 1 mars.

Tysk konversation 
Vi övar tysk konversation  
tillsammans. 

Föranmälan: 031-365 78 68  
eller 031-365 78 97.

Onsdagar kl. 11–13. Ej 1 mars.

Ny grupp!  
Tysk konversation
Föranmälan: 031-365 78 68  
eller 031-365 78 97.

Onsdagar kl. 13–15. Ej 1 mars.

Re-Pehr-era
Pehr är på plats med sin fixarlåda 
och förvandlar trasigt till helt igen! 
Arrangeras i samarbete med  
Volontär i Centrum. 

Onsdagar udda veckor kl. 12–14.
Start 1 februari. Ej 1 mars.

Gympa
Balans, puls och styrka till härlig 
musik. Inga förkunskaper behövs. 

Onsdagar kl. 13–13.45.  
Ej mars månad.
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Filmfabriken Göteborg
Här får unga och äldre möjlighet  
att leva ut drömmar och filmidéer. 
Kom till oss och dela med dig av 
ditt filmintresse, dina kunskaper 
och färdigheter! Tillsammans skapar 
vi förutsättningar för att göra det 
omöjliga möjligt. 

För mer information, kontakta  
Janne Larsson på 072-176 98 68.
Onsdagar kl. 17–21.

Danspass!
Ett danspass med enkla rörelser där 
fokus ligger på rörelseglädje, under 
ledning av Ronja från Idrotts- och 
föreningsförvaltningen.

Onsdag 15 mars kl. 13.

Husmöte
Ni som har en grupp, är intresse-
rade av att starta en eller bara vill 
träffa personal och prata en stund 
är varmt välkomna! Samtala, utbyt 
idéer och kom med förslag på  
aktiviteter och föreläsningar!

Onsdag 22 mars kl. 13–15.

Varför praktisera 
mindfulness?
Vad är mindfulness och hur  
praktiserar du det? Ett prova på 
tillfälle med anhörigkonsulent och 
mindfulnessinstruktör Carina. 

Onsdag 29 mars kl. 13.

Hur tar jag bättre bilder 
med mobilen?  
Vill du lära dig mer om fotografisk 
komposition? Fotograf Monica 
Wennblom berättar mer om hur du 
kan tänka kring bildkomposition, 
ljus och fotografiska teman för att 
göra dina bilder intressantare. 

Föranmälan är önskvärt, drop in i 
mån av plats. 

Ring för mer information och  
anmälan: 031-365 78 97 eller  
031-365 78 31.

Onsdag 19 april kl. 14-15 

Naturpromenad med 
botaniker Anders Florén 
Naturpromenad i Landala och  
Guldheden. Vi ser på odlade och 
vilda växter, fåglar med mera.

Vi går från Mötesplats Kulturhus  
kl. 13.

Onsdag 10 maj kl. 13–14.30.

Torsdag 

Engelsk konversation  
Träna på engelsk konversation  
i grupp. 

Föranmälan: 031-365 76 90  
eller 031-365 78 68.

Torsdagar kl. 11–13. Ej 6 april.

Fransk konversation
Träna på franska konversation  
i grupp. 

Föranmälan: 031-365 76 90  
eller 031-365 78 68.

Torsdagar kl. 11–13. Ej 6 april.

Spelning med The Rock 
And Ripple band
The Rock And Ripple Band bjuder 
på covers från 60 & 70-talet till-
sammans med lite gott & blandat. 
Beatles, Stones, Dylan, Creedence 
och en hel del mer. En svängig  
kompott av pop, rock, country.

Torsdag 2 februari kl. 13.

Fråga en forskare om  
– En del av 
jubileumsfestivalen 
Årsrika Göteborg 400 
Forskare Hanna Mac Innes:  
Mycket har blivit bra för många 
– men inte för alla. Om fattigdom 
bland äldre. 

Kom och ställ dina frågor.

Torsdag 9 februari kl. 13.

MÖTESPLATS KULTURHUS LANDALA

Tillsammans är 
roligare – Laga lunch 
med matlaget!
Anmäl dig till vårt matlag. 
Gruppen handlar, lagar och 
äter ihop varje torsdag. 

Till självkostnadspris. 

Föranmälan: 031-365 78 68 
eller 031-365 76 90.

Torsdagar kl. 10–12.30.  
Ej 6 april.
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Möt konstnären och 
författaren Barbro 
Andréen 
Barbro Andréen berättar om sitt liv, 
sin bok "Mitt liv som Barbro Andréen" 
och sin konst. Efter föredraget finns 
möjlighet till samtal och frågor. 

I samarbete med ABF.

Torsdag 16 februari kl. 13–14.

Tyd dina drömmar
En introduktion till drömmar och 
drömarbete med Jasmin Haghighi, 
samtalsterapeut och blivande  
symbolpedagog. Det vårt inre vill 
berätta för oss kommer genom  
våra drömmar. 

Torsdag 9 mars kl. 13.

Nyhet!  
Prova på att måla!
Välkommen i vår nya  
målerigrupp! Vi provar olika 
tekniker. Inga förkunskaper 
behövs. 

Föranmälan: 031-365 78 71 
eller 031-365 76 90.

Torsdag 13, 20 och 27 april 
samt 4, 11 och 25 maj  
kl. 13–14.30.
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Äldre i politiken 
Seminarium: en del av 
jubileumsfestivalen 
Årsrika Göteborg 400
Är Sverige ett ålderistiskt land?  
28 procent av alla väljare är över 
65 år, men bara 2,8 procent av 
riksdagsledamöterna. Vad kommer 
det sig att Sverige har så få ledan-
de politiker i högre åldrar och att 
äldrefrågor försvann i valdebatten? 
Detta och andra frågor diskuteras 
med statsvetarna Sören Holmberg 
och Maria Solevid samt politikerna 
Marina Johansson (S) och Elisabeth 
Lann (KD). Samtalet modereras av  
Ingmar Skoog, professor och  
föreståndare AgeCap vid  
Göteborgs universitet. 

Föranmälan: 031-365 78 68  
eller 031-365 76 90.

Torsdag 16 mars kl. 15–16.30.

Information om 
lägerverksamhet  
för seniorer
Du som är ensamstående i åldern 
65 år och uppåt kan ha stor glädje 
av några dagar på en lägergård. Här 
får du chansen att träffa nya vänner, 
delta i aktiviteter och njuta av god 
hemlagad mat. Förvaltningen för 
funktionsstöd berättar mer om 
lägerverksamheten.

Torsdag 30 mars kl. 13–14.

Naturpromenad med 
botaniker Anders Florén 
Naturpromenad i Landala och  
Guldheden. Vi ser på odlade och 
vilda växter, fåglar m.m. Vi går från 
Mötesplats Kulturhus kl. 13. 

Torsdag 27 april kl. 13–14.30.

Stadsvandring i Pehr 
Dubb och William 
Chalmers fotspår
Under det sena 1700-talet och 
tidigt 1800-talet var de båda  
vännerna stadsläkaren Pehr Dubb 
och direktören för Ostindiska  
kompaniet William Chalmers två  
av Göteborg mest inflytelserika 
borgare. En vandring bland  
fattighus, barnhus, skolor, hemliga 
sällskap och annat spännande.  
Leds av historiker Carl Ek.

Samling: Lejonbron vid  
Brunnsparken.

Föranmälan: 031-365 78 97  
eller 031-365 78 31.

11 maj kl. 13-14.30. 

Naturpromenad i 
Botaniska med botaniker 
Anders Florén 
Vi ser på odlade och vilda växter, 
fåglar m.m. Samling innanför  
huvudentrén. Föranmälan.

Torsdag 25 maj kl. 11, pågår i cirka  
1,5 timme.

Fredag

Kinesisk hälsogymnastik   
Vakna upp med kinesisk  
hälsogymnastik. Med Xiu Li Fang. 

Fredagar kl. 10–10:45. Ej 19 maj.

Boule i alla väder  
Vi trotsar vädrets makter och kör 
utomhusboule året om. Kläder efter 
väder. Inga förkunskaper behövs. 

Fredagar kl. 11.30–12.30. Ej 19 maj.

Poesi- och prosahörnan 
Vi läser och samtalar kring verk av 
olika författare. Ta gärna med dikt 
eller annan text att läsa och  
samtala kring. 

Fredag 24 februari, 24 mars,  
28 april och 26 maj kl. 11–12.
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Din önskelåt! 
Lyssna till din favoritmusik  
tillsammans med andra. Här har  
du möjlighet att ta med din egen 
favorit-LP eller CD, eller så hjälper 
vi dig att hitta din låt på nätet. 

Fredagar kl. 13–14.30. Ej 19 maj.

Finsk tango 
Vi uppmärksammar Sverige-
finnarnas dag. Dansföreningen  
Får jag Lov visar upp lite olika  
danser och bjuder upp till tango.

Fredag 24 februari kl. 13.

Är du intresserad 
av att vara med i en 
bokcirkel? 
Behöver du lite hjälp med att 
komma igång? 

Kom in till oss, här kan du 
låna bokkassar och få tips! 

Vi samarbetar med  
Guldhedens bibliotek.

Sjung i kör tillsammans med Victoriaskolan!
Välkommen att sjunga in våren tillsammans med Victoriaskolan på 
skolgården, sista fredagen i april, kl. 12.30. 

Du som vill delta kommer få möjlighet att öva under körrepetitionerna 
på tisdagar kl. 9–9.30 tillsammans med elever i årskurs 1–3 på  
Victoriaskolan. 

Mer information och föranmälan på telefon: 031-365 78 68,  
031-365 78 97, 031-365 78 31 och 031-365 76 90.

Är du intresserad av en konversationsgrupp i  
något annat språk, exempelvis spanska, är du 
välkommen att göra en intresseanmälan till oss. 

Du når oss på:  
031-365 78 31, 031-365 78 97 och 031-365 76 90.

Förkunskaper krävsför deltagande i språkgrupperna. 

Ge alla en chans att vara 
med – forskning med och 
för personer som bor på 
vård- och omsorgsboende
Ett seminarium om hur personer 
som bor på vård- och omsorgs-
boende kan och vill känna sig 
delaktiga i forskning om åldrande 
och hälsa. 

Föranmälan krävs.

Fredag 10 mars kl. 13–14.30.

Söndag

Söndagsöppet 
Här hjälper volontärer dig med  
sådant som enklare sömnads-
arbeten, krångliga blanketter eller 
mobiltelefon, dator och surfplatta.  

Söndag 19 februari, 19 mars,  
16 april och 21 maj kl. 12–14.
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Mötesplats Lunden
Adress: Danska vägen 61 A

Flexlinje: Mötesplats 650

Hållplats: Kärralundsgatan 

Telefon:031-365 54 43

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

MÖTESPLATS LUNDEN

Måndag

Tankeleken
Här diskuterar vi livets stora och 
små frågor.

Måndag 13 februari, 13 mars  
och 15 maj kl. 13.30.

Restaurang Dickson
Hemlagad husmanskost och 
salladsbuffé.

Telefon: 031-365 65 14

Öppet: Helgfria vardagar  
kl. 11.30–14.

Tisdag

Qigong med avslappning 
Enkla rörelser och andning för att 
förbättra cirkulationen i kroppen.

Tisdag kl. 10.30. Ej 18 april.

Linedance
Vi dansar linedance.   
Alla är välkomna!

Tisdag 7, 21 och 28 februari, 7, 21 
och 28 mars, 4, 11 och 18 april,  
2, 9 och 23 maj kl. 13.30.

Kaffe med prat
Trivselträff, vi pratar om stort  
och smått. 

Tisdag kl. 14.30.  
Ej 14 februari, 14 mars,  
25 april och 16 maj.
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Vänskapsträff med 
filmvisning
Vi uppmärksammar alla hjärtans 
dag med att se filmen  
En oväntad vänskap.

Föranmälan krävs.

Tisdag 14 februari kl. 13.30.

Bli en digital senior
Vi träffas för att få inspiration kring 
hur du kan använda telefonen. 

Föranmälan krävs.

Tisdag 14 mars och 25 april  
kl. 13.30. 

Skärgårdsutflykt
Vi tar båten till Göteborgs södra 
skärgård där vi promenerar, äter 
lunch/fikar och umgås. 

För mer information och  
föranmälan ring mötesplatsen.

Tisdag 30 maj.

Handarbetscafé
Ta med dig ditt handarbete 
och låt dig inspireras av  
andra med samma intresse. 

Onsdagar kl. 11.
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Onsdag

Life Kinetik – 
rörelsebaserad 
hjärnträning
En rolig och spännande träning 
som kombinerar ovana rörelser, 
kognitiva uppgifter och visuella 
övningar och skapar nya synaptiska 
kopplingar i hjärnan. Life Kinetik 
erbjuds som en kurs där du deltar 
på samtliga sex tillfällen för att få 
bästa effekt.

Föranmälan och information:  
031-365 52 73

Onsdagar kl. 11. 
Start 22 februari, avslut 5 april.

Linedance
Vi dansar linedance.  
Alla är välkomna!

Onsdag 1 och 22 februari, 22 och 
29 mars, 5, 12, 19 och 26 april,  
3, 10, 24 och 31 maj kl. 13.30.

Kaffe med prat
Trivselträff, vi pratar om stort  
och smått. 

Onsdag 1 och 22 februari, 22 och 
29 mars, 5, 12, 19 och 26 april,  
3, 10, 24 och 31 maj kl. 13.30.

 Frågesport kvinnodagen
Vi uppmärksammar internationella 
kvinnodagen, med en frågesport 
om kvinnor.

Onsdag 8 mars kl. 13.30. 

Torsdag

Gator och torg i Göteborg 
under 400 år
Göteborg firar sitt 400-årsjubileum 
några år för sent, liksom man gjorde 
när staden fyllde 300 år. Som en del 
i jubiléet kommer Mattias Axelsson, 
gymnasielärare och göteborgskän-
nare att hålla ett föredrag om hur 
staden med närliggande områden 
till exempel Björkekärr, Munkebäck,  
Kallebäck, Lunden, Olskroken och 
Härlanda vuxit fram och förändrats 
genom århundradena. 

Torsdag 23 mars kl. 13.30.

Bli en digital senior
Vi träffas för att få inspiration kring 
hur du kan använda telefonen. 

Föranmälan krävs.

Torsdag 2 februari kl. 13.30.
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Damklubb
Kvinnligt engagemang med prat 
och aktivitet. Till exempel föreläs-
ning, utflykt, filmvisning med mera.

Föranmälan krävs.

16 februari, 16 mars, 20 april  
och 11 maj kl. 13.30.

Föreläsning – Rör på dig 
för hjärnans skull  
En föreläsning om hur fysisk  
aktivitet kan främja ditt psykiska/ 
fysiska välmående. Instruktörer från 
Vättlefjälls motionscentrum kommer 
under 30 minuter både prata och 
visa hur du med små medel kan 
stärka din hälsa.  

Föranmälan krävs. 
Torsdag 23 februari kl. 13.30. 

Herrklubb
Manligt engagemang med 
prat och aktivitet.  
Till exempel föreläsning,  
utflykt, filmvisning med mera. 

Föranmälan krävs.

Torsdag 9 februari, 2 och 30 
mars, 13 april och 4 maj  
kl. 13.30. 

Föreläsning – Den unge 
Raoul Wallenberg  
– en berättelse i bilder
Genom personligt mod och fara för 
eget liv, räddade Raoul Wallenberg 
tiotusentals ungerska judar undan 
Förintelsen under andra världskri-
get. Välkommen till en före läsning 
med författaren och Raoul  
Wallenbergforskaren Lars Brink,  
i samarbete med Levande historia  
i Göteborg. 

Föranmälan krävs. 

9 mars kl. 13.30.

Prova på-danspass
Instruktör från Skatås motionscen-
trum leder ett danspass som består 
av enkla rörelser och en blandning 
av olika dans-och musikstilar. 

Föranmälan krävs.

Torsdag 27 april kl. 13.30.

Guidad utomhusvandring  
Upptäck Lindholmen från dåtid till 
nutid. Under en sträcka på 2,5 km 
får ni lära er om områdets historia 
och pågående utveckling, besöka 
nybyggda innergårdar, gamla  
varvsområden och härliga platser 
för avkoppling. 

Föranmälan krävs.

Torsdag 25 maj kl. 13.Fredag

Fredag

Seniorgympa
Enkel och välgörande sittgymnastik.

Fredagar kl. 11.  
Ej 31 mars och 19 maj.

Fredagmys i restaurangen
Förutom dagens rätt serveras  
också räksmörgåsar. 

Njut av musikunderhållning  
kl. 12-13. 

Fredagar kl. 11.30–14.

Fråga en forskare om:
Har du något du skulle vilja prata 
med en forskare om när det  
gäller åldrande och hälsa? Om  
dina frågor gäller kost, fysisk 
aktivitet, kognition, kognitiv svikt, 
fattigdom hos äldre eller äldres 
rättigheter har du chansen nu!  
Boo Johansson, professor i  
psykologi med fokus på kognition 
och kognitiv hälsa i sent vuxenliv 
och åldrande kommer att svara  
på frågor. 

Föranmälan krävs.

Fredag 31 mars kl. 13.30. 
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Mötesplats Mariaträffen
Adress: Älvsborgsplan 1A

Flexlinjen: Mötesplats 990

Hållplats: Mariaplan

Telefon: 031-365 88 27

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

MÖTESPLATS MARIATRÄFFEN

Måndag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, läsa 
tidningar och låna datorer. Här finns 
spel för alla åldrar och barnböcker 
att läsa tillsammans. 

Måndagar kl. 10–12 och 13–14.

Skapandeverkstad  
för alla åldrar 
Har du ett skapandeprojekt på 
gång? Ta med det till Mariaträffen 
och skapa tillsammans med andra! 
Här finns ett urval mandalamålningar 
och symaskin att låna på plats.

Måndagar kl. 10–12.

13 februari Tema: Reflexbollar 

Vi tillverkar reflexbollar i garn så  
att vi syns bättre i trafiken.  
Kostnadsfritt.

6 mars Tema: Skapa motiv med 
nabbipärlor

Haka på den nya trenden att skapa 
personliga motiv med nabbipärlor.

3 april Tema: Påskpyssel

Vi dukar upp en pysselbuffé  
för alla åldrar.

8 maj Tema: Måla på porslin

Kom och dekorera din nya  
favoritmugg!

Promenad i södra 
Kungsladugård
Vi utforskar Klinten och Västra  
kyrkogården och avslutar med 
gemensam lunch på Mötesplats 
Sandarnas restaurang, till självkost-
nadspris. Promenaden är  
cirka tre kilometer lång och leds  
av den områdeskunniga guiden 
Thomas Samuelson.  
Samling vid Mariaträffen. 

Måndag 13 mars kl. 11.

Promenad i norra 
Kungsladugård och 
Klippan
Vi vandrar i Kungsladugård och 
Klippan. Promenaden är cirka  
tre kilometer lång och leds av den 
områdeskunniga guiden Thomas 
Samuelson. Vi avslutar med  
gemensam lunch på en restaurang  
i Klippan för de som önskar,  
till självkostnadspris.  
Samling vid Mariaträffen.

Måndag 27 mars kl. 11.

Linedance nybörjargrupp
Inga förkunskaper krävs i  
denna grupp för dig som  
vill testa Linedance.

Måndagar kl. 14-15.

Start 6 februari,  
sista tillfället 24 april.

Tisdag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, läsa 
tidningar och låna datorer. Här finns 
spel för alla åldrar och barnböcker 
att läsa tillsammans. 

Tisdag kl. 10-12 och 13-15.

IT-stöd med fixaren
Behöver du enklare hjälp med din 
mobiltelefon eller surfplatta,  
exempelvis att ladda ner appar, 
hantera epost eller söka informa-
tion på nätet? 

Välkommen på drop in, max 20 
minuter per person och tillfälle. Ta 
med din egen telefon eller surfplatta.

Tisdag 7 februari, 7 mars, 4 april 
och 9 maj kl. 10.30–12.
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Onsdag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, läsa 
tidningar och låna datorer. Här finns 
spel för alla åldrar och barnböcker 
att läsa tillsammans. 

Onsdagar kl. 11-12 och 13–15. 
Ej 22 februari och 1 mars.

Shared reading 
– lästräff med
högläsningen i
centrum
Shared reading betyder att 
dela en text och få den att 
växa – tillsammans. En  
läsledare från Majornas  
bibliotek läser en dikt eller 
novell högt och gruppen 
pratar sedan om vilka tankar 
texten väcker. Ingen för-
beredelse krävs, läsledaren 
delar ut texten på plats. 

Tisdag 28 februari, 28 mars, 
25 april och 23 maj kl. 
10.30–12.

Få koll på trycket!
Välkommen att kontrollera blod-
tryck och mäta puls eller blodsocker.  
Kostnadsfri drop in med  
Åsa Torstensson, leg. sjuksköterska 
på Capio vårdcentral. 

Onsdag 15 februari, 15 mars, 
12 april och 10 maj kl. 13–15.

Öppen dialog
Har du en idé om något som du vill 
göra på Mariaträffen? På Öppen 
dialog diskuterar vi kommande  
aktiviteter och program. 

Onsdag 8 mars kl. 13.30–14.30.

Kom och träffa oss! 
Välkommen att träffa anhörig-
stöd, fixartjänst, Flexlinjen, social-
s   ekreterare, syninstruktörer och 
volontärsamordnare. Efter en kort 
presentation av varje verksamhet 
finns det möjlighet att ställa frågor 
och få individuell information.

Onsdag 29 mars kl. 13–15. 

MÖTESPLATS MARIATRÄFFEN

Berättarcafé om påsken
Hur firades påsken när du var barn? 
Har du några speciella påsktraditioner 
idag? Välkommen till en fika där vi 
bara pratar påsk! 

Onsdag 5 april kl. 13.30–15.

Torsdag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, läsa 
tidningar och låna datorer. Här finns 
spel för alla åldrar och barnböcker 
att läsa tillsammans. 

Torsdag kl. 10–12 och 13–15.

Lust att leva, 
mod att dö 
Existentiell samtalsgrupp 
med samtalsledare Anne 
Strid, pensionerad präst.  
Varje tillfälle lyfter ett nytt 
ämne som vi diskuterar. Du 
väljer om du vill komma alla 
eller några gånger.

9 februari: Modet att vara till

16 februari: Att bära sin sorg

23 februari: Kärlekens pris

2 mars: Vad hoppas vi?

Tid: kl. 13–14.30.

Allsång
Vill du också känna glädjen i att 
sjunga tillsammans med andra?  
Välkommen till denna grupp som 
själv bestämmer repertoaren!  
Musikern Mats Westling gästar vid 
några tillfällen. I samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

Torsdagar kl. 10.30–12. 
Start 9 mars, sista tillfället 4 maj.

Vårsång
Var med och sjung in våren! Idag 
gästas allsången av musikern  
Mats Westling och vi hälsar  
våren välkommen med klassiska 
vårsånger.

Torsdag 6 april kl. 10.30–12.
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Fredag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, läsa 
tidningar och låna datorer. Här finns 
spel för alla åldrar och barnböcker 
att läsa tillsammans. 

Fredagar kl. 10–12 och 13–15.

Speldags: Brasilianskt på 
svenska, engelska och 
portugisiska 
Musikunderhållning med  
Karolina Vucidolac, Tobias Grim  
och Finn Björnulfsson. 

Fredag 3 februari kl. 13.30–14.

Livet som flykting, 
konsten att gråta i det 
tysta
Föreläsning och dialog med  
Seroj Ghazarian, utvecklings - 
ledare mänskliga rättigheter i  
Göteborgs Stad.

Fredag 10 februari kl. 13.30–14.30.

Speldags: Vad blir det för 
väder? 
En meteorologisk musikstund  
med Karin Klingenstierna och  
Peeter Wiik.

Fredag 17 februari kl. 13.30–14.

Quiz
Vi testar våra kunskaper och  
gnuggar geniknölarna. Är det just 
du som vill göra dagens quiz,  
kontakta personalen!

Fredag 24 februari kl. 13.30–14.30.

Speldags: Musik i ord och 
ton och joddel
Musikunderhållning med  
Mia Månsson och Lennart Olsson.

3 mars kl. 13.30–14.

Kvinna - Kyrka 
Föreläsning om hur kvinnorna tog 
plats i Svenska kyrkan. Med  
Anne Strid, Göteborgs första  
kvinnliga präst. 

3 mars kl. 13.30–14.30.

Speldags 
Varierad musikunderhållning med 
alltifrån visor till jazz och schlager. 
För aktuell artist, kontakta Maria-
träffen eller besök Göteborgs Stads 
Kalendarium på webben.

Fredag 17 mars, 31 mars, 14 april, 
28 april, 12 maj, 26 maj  
kl. 13.30–14.

Vad gör en 
äldreombudsman? 
Göteborgs stads äldreombudsman 
Helena Bjurbäck gästar oss och 
berättar om sitt uppdrag.

Fredag 24 mars kl. 13.30–14.30.

Bildvisning: Grekland
Humayun tar oss med på en bild-
resa till landet där demokratin och 
de Olympiska spelen föddes.

Fredag 21 april kl. 13.30–14.30.

Gator och torg i Göteborg 
under 400 år
Göteborg firar sitt 400-årsjubileum 
några år för sent - liksom man gjorde 
när staden fyllde 300 år – och som 
en del i jubiléet kommer Mattias 
Axelsson, gymnasielärare och  
göteborgskännare, hålla ett  
före drag om hur staden med  
när liggande områden som  
Majorna har vuxit fram och  
förändrats genom århundradena. 

Fredag 5 maj kl. 13.30–14.30.

Skärmen är din!
Välkommen att visa dina digitala 
bilder för andra! Det kan vara  
nytagna pärlor eller gamla skatter, 
och du väljer om du vill koppla upp 
dig till skärmen eller spara ner  
bilder på ett usb-minne som du  
tar med.

Fredag 19 maj kl. 13.30–14.30.

40 
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Mötesplats Sandarna
Adress: Brännögatan 3

Flexlinje: Mötesplats 925 

Hållplats: Sandarna 

Telefon: 031-365 92 97

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, hämta 
information, läsa tidningen och  
låna dator.

Måndagar kl. 10–11. 

Balansträning
Balansträning är ett effektivt  
sätt att förebygga fallolyckor.  
Programmet görs stående bakom 
stol och har utformats i samråd 
med en fysioterapeut.

Måndagar kl. 11–11.30.

Diskutera mera
Vi djupdyker i aktuella ämnen.

Måndagar kl. 13–14.

Restaurang Sandarna
Hemlagad husmanskost och 
salladsbuffé.

Telefon: 031-365 92 96 

Öppet: Helgfria vardagar  
kl. 12–14.

Tisdag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, hämta 
information, läsa tidningen och  
låna dator.

Tisdagar kl. 10–11. 

Lättgympa
Vi höjer pulsen och mjukar upp 
kroppen. Du väljer själv om du  
vill sitta eller stå.

Tisdagar kl. 11–11.30.

Prova på-danspass
Ronja från Skatås motionscentrum 
leder ett danspass med enkla rörelser 
och en blandning av olika dans-  
och musikstilar.

Föranmälan krävs senast  
2 februari.

Tisdag 7 februari kl. 13–14.

Rör på dig för hjärnans 
skull
Inspirerande föreläsning om hur  
fysisk aktivitet kan främja ditt  
psykiska välmående. Hälsovetarna 
Ida och Sara från Vättlefjälls  
motionscentrum pratar och visar 
hur du med små medel kan stärka 
din psykiska hälsa.

Tisdag 21 februari kl. 13–13.30.

Frågesport
Ta gärna med frågor eller eget quiz!

Start tisdagen den 7 mars kl. 13–14.

Levande musik och föredrag: 
Om romerna, deras historia och rika musiktradition
Med trion Krilja. Vad vi idag tänker på som romsk folkmusik har  
uppstått i mötet mellan europeiska musikaliska influenser och  
romernas eget musikaliska arv. Samtidigt som romerna förföljts har 
deras musik väckt fascination. Johannes Brahms, Franz Liszt och 
andra klassiska kompositörer inspirerades av romsk musik, och i 
1800-talets Ryssland möttes romska musiker och sångare av särskilt 
stor uppskattning. Evenemanget sker i vår restaurang.

Tisdag 28 februari kl. 12.30–14.
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Onsdag

Balansträning
Balansträning är ett effektivt  
sätt att förebygga fallolyckor.  
Programmet görs stående bakom 
stol och har utformats i samråd 
med en fysioterapeut.

Onsdag kl. 11–11.30.  
Ej 22 februari och 1 mars.

Dialogmöte
Ta chansen att komma med idéer 
och tycka till om allt som rör  
Mötesplats Sandarna!  
Vi bjuder på fika.

Onsdag 15 februari kl. 13–14. 

MÖTESPLATS SANDARNAMÖTESPLATS SANDARNA

Life Kinetik – 
rörelsebaserad 
hjärnträning, 
nybörjarkurs
En rolig och spännande  
träning som kombinerar 
rörelser, kognitiva uppgifter 
och visuella övningar och 
skapar nya synaptiska  
kopplingar i hjärnan.  
Inga förkunskapskrav.

Life Kinetik erbjuds som en 
kurs där tanken är att du  
deltar vid samtliga tillfällen 
för att få bäst effekt av  
metoden.

Föranmälan senast  
27 februari.

Onsdagar kl. 13–14 med  
start 8 mars, sista tillfället  
29 mars.

Life Kinetik, 
fortsättningskurs
Lustfylld, rörelsebaserad hjärn-
träning med Life Kinetik som ger 
bättre minne, balans och gör att du 
kan använda en större del av din 
hjärnas potential. Var och en gör 
efter sin förmåga! 

Föranmälan senast 3 april.

Onsdagar kl. 13–14 med start  
12 april, sista tillfället 3 maj.

Torsdag

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, hämta 
information, läsa tidningen och  
låna dator.

Torsdagar kl. 10–11. 

Lättgympa
Vi höjer pulsen och mjukar upp 
kroppen. Du väljer själv om du  
vill sitta eller stå.

Torsdagar kl. 11–11.30.

Livemusik i restaurangen
Välkommen till vår restaurang och 
njut av husmanskost till tonerna av 
alltifrån schlager och visor till pop 
och jazz. För aktuella artister längre 
fram i vår, kontakta mötesplatsen  
eller besök Göteborgs Stads  
Kalendarium på webben.

Torsdagar kl. 12.30–13 jämna veckor.

Speldags: Visor, Calypso 
och fina låtar
Musikunderhållning med  
Sten Källman och Göran Berg.

Torsdag 9 februari kl. 12.30–13.

Speldags: Kärlekens 
ansikten
Musikunderhållning med  
Mia Rådström och Henrik Kilhamn.

Torsdag 23 februari kl. 12.30–13.

Speldags: Sjung med
Musikunderhållning med KG Malm 
och Carita Jonsson.

Torsdag 9 mars kl. 12.30–13.

Önskeskivor
Vi kopplar upp oss till storskärm 
och turas om att vara dj och diggar 
loss till toner i alla takter.  
Tänk gärna ut vilken låt just du vill  
lyssna på!

Torsdagar kl. 13–14 ojämna veckor.
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Fredag

Den unge  
Raoul Wallenberg  
– en berättelse i bilder 
Genom personligt mod och fara för 
eget liv, räddade Raoul Wallenberg 
tiotusentals ungerska judar undan 
Förintelsen under andra världs-
kriget. Välkommen till en före-
läsning med författaren och Raoul 
Wallenbergforskaren Lars Brink, i 
samarbete med Levande historia 
i Göteborg. Föreläsningen sker i 
mötesplatsens restaurang.

Fredag 10 mars kl.10.30–11.30

Öppet hus
Välkommen att fika, umgås, hämta 
information, läsa tidningen och  
låna dator.

Fredagar kl. 10–11.

Balansträning
Balansträning är ett effektivt sätt 
att förebygga fallolyckor.  
Programmet görs stående  
bakom stol och har utformats i 
samråd med en fysioterapeut.

Fredagar kl. 11–11.30.

Tankeleken
Vi diskuterar livets små och stora 
frågor utifrån korten i tankeleken.

Fredagar kl. 13–14. 

MÖTESPLATS SANDARNA

Mötesplats Verket
Adress: Lilla Stampgatan 1 A

Flexlinje: Mötesplats 773

Hållplats: Ullevi Norra

Telefon: 031-365 78 97, 031-365 78 31 och 031-365 76 90

E-post: motesplatser.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Ange gärna vilken mötesplats din fråga avser.

Måndag

Bokcirkel 
Diskussion och högläsning ur  
en utvald bok. 

Föranmälan.

Måndagar 30 januari–3 april  
kl. 11–13.

Skaparglädje i 
verkstan!
Här kan du förändra något 
gammalt, skapa något nytt, 
virka, brodera, lappa och 
laga. Du kan ta med något 
eget projekt att arbeta på 
eller något äldre plagg du vill 
fräscha upp. Gruppen hjälper 
dig med idéer och tekniker. 
Vi fikar tillsammans och  
skapar. Drop in! 

Måndagar kl. 11.30–14.

Är du sugen på att träna 
din vardagsengelska?
Nu kan du vara med i en enkel  
konversationsgrupp, där vi övar  
att prata. 

Föranmälan.

Måndagar kl. 11–13.

Kinesisk hälsogymnastik 
Enkla gymnastikrörelser, nyttiga för 
hela kroppen. Ledare: Xiu Li Fang.

Måndagar kl. 13.30–14.30.
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Tisdag

Life Kinetik – 
rörelsebaserad 
hjärnträning
En rolig och spännande träning 
som kombinerar rörelser, kognitiva 
uppgifter och visuella övningar och 
skapar nya synaptiska kopplingar i 
hjärnan. Inga förkunskapskrav. 

Life Kinetik erbjuds som en kurs där 
tanken är att du deltar vid samtliga 
sex tillfällen för att få bäst effekt  
av metoden.

Föranmälan: 031-365 78 71.  
Förtur ges åt dig som inte gått  
på Life Kinetik tidigare.

Tisdag 14 och 21 februari, 7 och  
14 mars, 28 mars och 4 april  
kl. 10.30–11.30.

Boule i alla väder 
Vi trotsar vädrets makter och  
kör utomhus boule året runt.  
Kläder efter väder. 

Inga förkunskaper krävs. 

Tisdagar kl. 11–12.

Så ett frö 
Fika och snacka blommor! Här kan 
du dela med dig och få tips om 
trädgårdsodling och inspiration 
till balkongen. Vi tar även hand 
om blommorna på Verket och 
grönytorna runt.

Föranmälan: 031-365 78 68  
eller 031-365 78 97.

Tisdagar kl. 11.30–14.30.

Akvarellgruppen 
Kom till Verket och måla, i  
akvarell eller annan teknik.  
Gruppen är öppen för alla, såväl 
erfarna som nybörjare. 

Föranmälan: 031-365 78 97  
eller 031-365 78 68.

Tisdagar kl. 12–15.

CreAction
Kreativt knytkalas. Alla delar med 
sig av sin kreativitet. I gruppen har 
du alltid vänner med på din idé på 
skapande aktivitet. 

Ta med eget material. 

Föranmälan: 031-365 78 68  
eller 031-365 78 97.

Tisdagar kl. 14–18.

MÖTESPLATS VERKET

Onsdag

Canasta
Kom och spela, ingen förkunskap 
behövs. 

Föranmälan krävs.

Onsdagar kl. 11.00-13.30. Ej 1 mars.

Musik ska byggas  
utav glädje!
Nu har du möjlighet att vara med i 
en grupp som älskar musik  
– skrid till Verket och spela med 
oss! Fokus är ukulele men alla  
instrument är välkomna. 

Grundkunskap är önskvärt. 

Föranmälan krävs. 

Onsdagar kl. 12:30–15. Ej 1 mars.

Österträffar: Synskadades 
Riksförbund Göteborg
Vi umgås, äter något gott,  
utbyter erfarenheter utifrån att vi 
har en synnedsättning, och lyssnar 
på något trevligt.

Föranmälan: 031-365 76 90 eller 
031-365 78 31.

Onsdagar kl. 11–12.45, 1 februari,  
8 mars, 12 april och 10 maj.

MÖTESPLATS VERKET
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Torsdag

Surfsupport
Behovet av att kunna använda 
smartphone eller surfplatta ökar 
och vi använder dem mer och  
mer i vår vardag. Våra kunniga  
internetsupporters hjälper dig  
med sådant du undrar över.  
Ledare: PG och Thomas. 

Föranmälan.

Torsdagar kl. 10–12. Ej 6 april.

Rörelse för styrka, balans 
och puls
Här kombinerar vi olika rörelser 
med eller utan redskap. 

Föranmälan.

Torsdagar kl. 11–11.45.  
Ej 2, 16, 30 mars och 6 april.

Club Oscar
Manligt engagemang med prat  
och aktivitet. 

Föranmälan:  
031-365 78 31 eller 031-365 78 97.

Torsdagar kl. 14–16, jämna veckor. 
Ej 6 april.

Verkligheten 
som försvann –
ljudboksrelease!
Kerstin Hellström tog juristexamen 
med högsta betyg och hade höga 
ambitioner för framtiden. Men 2006 
fick hon ett epilepsianfall som inte 
gick över. Efter 72 dygn på  
intensiven väcktes hon igen, till 
en ny verklighet nästan helt utan 
minne. Ingen hade tidigare överlevt 
en så lång nedsövning. Hellström 
pratar om sin bok och berättar om 
hur skrivandet blev ett verktyg när 
hon tvingades bygga upp sitt liv  
på nytt.

Torsdag 16 februari kl. 13.  

Spelning med The Rock 
and Ripple band
The Rock and Ripple Band bjuder 
på covers från 60 & 70-talet till-
sammans med lite gott & blandat. 
Beatles, Stones, Dylan, Creedence 
och en hel del mer. 

Torsdag 23 februari kl. 13.

Generationsteatern ger 
Striden om tiden
"Varför mäta tidens flykt med 
blytyngder? Varför inte mäta den 
med rosor, upplevelser, förhopp-
ningar och poesi?" – Karl Gerhard

Torsdag 23 februari kl. 18–19.

Rör på dig för  
hjärnas skull 
En inspirerande föreläsning om hur 
fysisk aktivitet kan främja ditt  
psykiska välmående. Hälsovetarna 
Ida och Sara från Vättlefjälls  
motionscentrum kommer under  
30 minuter både prata och visa hur 
du med små medel kan stärka din 
psykiska hälsa.

Torsdag 2 mars kl. 13.

Danspass!
Ett danspass med enkla rörelser där 
fokus ligger på rörelseglädje, under 
ledning av Ronja från Idrotts- och 
föreningsförvaltningen.

Föranmälan.
Torsdag 23 mars kl. 13.

Fråga en forskare om  
– En del av jubileums-
festivalen Årsrika 
Göteborg 400 
Jessica Samuelsson: Om kost  
och ett hälsosamt åldrande.

Torsdag 13 april kl. 13.

Stadsvandring  
Stampens kyrkogård
Stampens kyrkogård hör till en av 
de mest spännande i Göteborg. 
Den består av Svenska kyrkogården 
och Fattighuskyrkogården, båda 
anlagda under 1700-talet. Många 
betydande göteborgare har fått sin 
sista vila här, som William Chalmers, 
Pehr Dubb, O.P. Andersson, Dick 
Herlander och J.A. Wadman. Leds 
av historiker Carl Ek. 

Föranmälan: 031-365 78 97 
eller 031-365 78 31.

Samling: Framför Mariakyrkan.

Torsdag 4 maj kl. 13–14.30. 
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Levande musik 
och föredrag: Om 
romerna, deras 
historia och rika 
musiktradition med 
trion Krilja
Vad vi idag tänker på som 
romsk folkmusik har uppstått 
i mötet mellan europeiska 
musikaliska influenser och  
romernas eget musikaliska 
arv. Samtidigt som romerna 
förföljts har deras musik 
väckt fascination. Johannes 
Brahms, Franz Liszt och 
andra klassiska kompositörer 
inspirerades av romsk musik, 
och i 1800-talets Ryssland 
möttes romska musiker och 
sångare av särskilt stor  
uppskattning. 

Torsdag 30 mars kl. 13–14.30.

Fredag

Qigong
Vi kombinerar långsamma och  
mjuka rörelser som är lätta att följa. 
Du väljer själv om du vill träna  
stående eller sittande. 

För mer information, ring: 
031-365 78 71

Fredagar kl. 10.30–11.30  
Ej 24 februari, 14 april och 19 maj.

Idéhörnan
Här har du möjlighet att träffa både 
personal och andra besökare,  
och komma med förslag på nya 
aktiviteter – eller bara snacka och 
umgås. Du som är först på plats får 
gärna sätta igång kaffebryggarna 
om du vill!

Fredagar kl. 11–13. Ej 19 maj.

MÖTESPLATS VERKET

Fredagsföreläsningar  
och evenemang:

Hur blir jag en trygg konsument?

Konsumentrådgivare från  
Demokrati och medborgarservice i 
Göteborgs Stad berättar hur du kan 
handla säkrare.

3 februari kl. 13–14.

Göteborg i krig – ett föredrag 
från Sjöfartsmuseet Akvariet

Berättelsen om hur hamnstaden 
Göteborg påverkades under  
världskrigen. Dramatiska händelser 
till sjöss, arbetslöshet, matbrist och 
ransoneringar. Hundratals fartyg 
förliste, tusentals svenska sjömän 
omkom och Sverige blev beroende 
av lejdbåtarnas införsel av varor. 
Och om hur krigets allvar blev 
synligt på nära håll då tyska och 
allierade krigsfångar utväxlades i 
Göteborgs hamn.

10 februari kl. 13–14.

Hetare och blötare städer

Fredrik Lindberg är geograf och 
forskar om hur staden påverkar  
det lokala klimatet och hur vi kan 
planera våra städer för att bli mer 
hållbara. För tillfället leder Fredrik 
ett forskningsprojekt som handlar 
om hur vi kan planera framtidens 
städer med fokus på den äldre  
delen av befolkningen.

17 februari kl. 13–14.

MÖTESPLATS VERKET

Levande legendarer:  
Björn Nordqvist

Björn Nordqvist hade en nyckelroll 
i det svenska fotbollslandslaget 
under 1960- och 70-talen, och har 
innehaft rekordet i antal spelade 
landslagsmatcher. Han spelade 
även i klubbar som IFK Göteborg 
och PSV Eindhoven, och har blivit 
förebild för många efterföljande. 
Han har även spelat ishockey och 
bandy på elitnivå. Nu gästar han 
oss för att berätta mer om sig  
och sitt liv.

24 februari kl. 13–14.

Ålderism - vad har äldre  
personer för rättigheter? 

I det här seminariet som är en del 
av Årsrika Göteborg 400 samtalar 
forskare och andra sakkunniga.  
Behöver vi stärka äldres rättigheter?  
Är äldres rättigheter alla äldres 
rättigheter? Lever Sverige upp till 
äldres rättigheter eller är de  
selektiva och villkorade?

Deltagare: Eva-Maria Svensson 
– professor AgeCap, Helena Bjur-
bäck – äldreombudsman, Hanna 
Mac Innes – forskare AgeCap, Carin 
Apelmo – jurist Antidiskriminerings-
byrån samt Ingmar Skoog –  
professor och föreståndare  
AgeCap, moderator. 

Föranmälan: 031-365 76 90  
eller 031-365 78 97

3 mars kl. 13–14.30.
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Bo bra nu och i framtiden

Tips och information till dig som är 
senior. Med Kristina Styffe,  
bostadsförmedlare.

10 mars kl. 13–14.

Den långa resan till Lhasa

Bland turkar, kirgizer, uigurer, kine-
ser och tibetaner. Birgitta och  
Leif Fredén berättar om 29 dagar 
längs sidenvägen. 

17 mars kl. 13–14.

Ålder som maktordning 

Är ålder en legitim maktordning 
och hur märks det i så fall? Vad 
innebär det att uttrycka att man är 
"Den vuxne i rummet"? Och vad blir 
konsekvenserna av att vuxenhet är 
naturaliserad? Jeanette Sundhall, 
lektor i genusvetenskap vid  
Göteborgs universitet, föreläser om 
hur vårt samhälle är reglerat utifrån 
ålder och varför det oftast inte  
uppfattas som ett problem.

24 mars kl. 13–14.

Eva Holmgren: Fysisk
aktivitet – vad är det?

Vikten av fysisk aktivitet, när var 
och hur, och vad vi kan se som 
framgångsfaktorer för att den  
fysiska aktiviteten ska bli av.

21 april kl. 13–14.

Fåglars flyttning

Efter sommaren flyttar hundratals 
miljonerfåglar bort från Sverige.  
En del flyger ända ner till Sydafrika. 
Varför gör de det? Hur hittar de 
vägen? NaturStig berättar och  
svarar på frågor om detta  
fantastiska naturfenomen.

28 april kl. 13–14.

Snacka om konst  
– undergångsscenarier  

Vad skulle hända med jorden om 
människan försvann? Hur mycket 
spår av oss skulle finnas kvar? Vad 
händer om jorden blir obeboelig för 
människor? Inom populärkulturen 
produceras apokalyptiska under-
gångsfilmer och science fiction-
berättelser kring stora katastrofer. 
Hur förhåller sig samtidskonsten 
till dessa frågor? Med Elisabet Udd 
från Göteborgs Konsthall. 

5 maj kl. 13–14.

MÖTESPLATS VERKETMÖTESPLATS VERKET

Öppen scen 
På vår öppna scen får allt och alla 
får plats. Sång, dans, teater,  
musik, film, poesi eller en riktig 
rövarhistoria.

Anmäl dig gärna till oss!
Fredag 26 maj kl. 13–14.

Workshop:  
Prova på teater
Är du nyfiken på grunderna i  
teater? Teater är så mycket mer än 
att bara lära sig text utantill, och vi 
prövar oss fram bland några av de 
grundläggande momenten. 

Med Johan på Verket. 

Föranmälan senast 5 april, ring: 
031-365 78 31.

Fredag 14 april kl. 11–13.

Vernissage för  
Verkets akvarellgrupp
Verkets akvarellgrupp visar sina 
alster. Kom och förundras!

Fredag 12 maj kl. 14–19 och  
lördag 13 maj kl. 11–15.
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Anhörigstöd  
stadsområde Centrum
Välkommen att kontakta Anhörigstöd!

Vi vänder oss till dig som har en närstående över 65 år 
som på grund av sjukdom, missbruk, fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd för att klara sin 
vardag. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, 
vän eller granne.

Adress: Karl Gustavsgatan 63

Flexlinjen: Mötesplats 730

Hållplats: Kapellplatsen

Telefon: 031-366 76 96 
Telefontid vardagar kl. 9–11. Lämna meddelande övrig tid så ringer vi upp. 
Anhörigstöd är öppet när det är aktiviteter.

E-post: anhorigstod.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se

Webbadress: goteborg.se/anhorigstodnaradig

Anhöriggrupp
Är du intresserad av att träffa  
andra anhöriga som är i en liknande 
anhörigsituation och utbyta  
erfarenheter? Vi startar grupper 
med olika inriktningar efter behov.

Stödsamtal
Vill du ha information, råd, stöd 
eller någon att prata med om din 
anhörigsituation är du välkommen 
att kontakta oss.

ANHÖRIGSTÖD CENTRUM

Demensutbildning med möjlighet till efterföljande 
samtalsgrupp
Under utbildningen tar vi upp demenssjukdomar och konsekvenser i 
vardagen, fysisk aktivitet, miljö och hjälpmedel. Vi pratar om hur det 
är att vara anhörig, vilken hjälp som finns att få och vart man vänder 
sig. Tid för frågor. Medverkande: Demensteamet, äldrekonsulent,  
tandhygienister och anhörigkonsulenter. Kostnadsfritt. 

Föranmälan krävs. 

Demensutbildning: tisdagar 21 februari–21 mars kl. 16–18
Efterföljande samtalsgrupp: tisdag 28 mars samt 4, 11  
och 18 april kl. 16–18.

Anhörigcafé med tema

Information från Hälsolots 

Hälsolots ger dig som är 18 år och 
uppåt inspiration, motivation och 
redskap att leva hälsosamt.  
Aktiviteter och arrangemang 
anordnas, i samarbete med olika 
verksamheter i stadsdelarna, i syfte 
att utjämna skillnader i hälsa. 

Torsdag 16 februari kl. 13–15.

Information om framtidsfullmakt 

Desirée Lilliehöök från juristföretaget 
Fjällmans juridik ger tips och råd 
om varför, och hur, en framtids-
fullmakt kan upprättas.

Torsdag 2 mars kl. 13–15.

 

Information från Syninstruktörer

Syninstruktörerna ger tips, råd  
och lär ut strategier för en mer 
fungerande vardag vid problem  
på grund av synnedsättning.  

Torsdag 30 mars kl. 13–15.

Information från Anhörig 
Göteborg
Anhörig Göteborg anordnar möten 
och aktiviteter för anhöriga där 
man träffar andra i liknande  
situation. Kostnadsfritt. 

Föranmälan krävs.
Torsdag 20 april kl. 17–19.
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Anhörigträff med 
promenad och stavgång
En stärkande vårpromenad  
tillsammans med andra anhöriga 
och anhörigkonsulenter. Stavar till 
utlåning om önskas. Kostnadsfritt.

Föranmälan krävs.

Samlingsplats:  
Bältesspännarparken vid ingången 
till Trädgårdsföreningen. 

Tisdag 16 maj kl. 13–15.

Anhörigcafé drop-in
Vi träffas och fikar och samtalar 
utifrån behov. Kostnadsfritt.

Plats: Anhörigcenter  
Karl Gustavsgatan 63

Torsdag 23 februari kl. 13–15, 16 
mars kl. 17–19, 6 april kl. 13–15, 
27 april kl. 13–15 och 25 maj  
kl. 13–15.

Anhörigcafé drop-in
Vi träffas och fikar och samtalar 
utifrån behov. Kostnadsfritt.

Plats: Kaggeleds  
vård- och omsorgsboende

Torsdag 9 mars kl. 15–17  
och 4 maj kl. 15–17.

ANHÖRIGSTÖD CENTRUM

Anhörigcafé drop-in
Vi träffas och fikar och samtalar 
utifrån behov. Kostnadsfritt.

Plats: Chapmans Torg 5,  
bredvid biblioteket

Tisdag 21 mars kl. 13–15  
och tisdag 9 maj kl. 17–19.

Föreläsning  
”Vägar ur ensamhet”
Hålls av riksföreningen Äldres 
Hälsa vars främsta syfte är 
att sprida kunskap och 
information, ge stöd samt 
skapa opinion i frågor som 
rör äldre och deras anhöriga. 
Kostnadsfritt. 

Föranmälan krävs. 

Plats: Anhörigcenter  
Karl Gustavsgatan 63

Torsdag 13 april kl. 17–19.
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Övrigt program
Här hittar du aktiviteter som sker i samarbete med andra 
eller vid enstaka tillfällen.

För fler aktiviteter som Hälsofrämjande och 
förebyggande erbjuder, besök goteborg.se/hof

Kom och träffa oss i 
Slottsskogen! 
Välkommen in i stugan på Plikta! 
Här kan du ta en kopp kaffe, hämta 
broschyrer från Hälsofrämjande och 
förebyggande och få tips och  
information från en äldrekonsulent. 

Plats: Plikta Parklek, Slottsskogen

Torsdagar kl. 13–15,  
2 februari- 30 mars.

Promenad i Slottsskogen
Vi kombinerar prat och promenad 
och upptäcker våren i parken.

Samling vid stugan på Plikta.

Torsdagar kl. 13,  
6 april–25 maj. Ej 18 maj.

Framtiden är nu  
– självkörande skyttlar!
Självkörande fordon, hur fungerar 
det egentligen? I samarbete med 
Mötesplatserna på Hisingen gör vi 
en gemensam utflykt till Chalmers 
Campus Johanneberg för att få veta 
mer om hur det går för projektet 
med självkörande skyttlar där  
bland annat Chalmers, Keolis  
och forskningsinstitutet RISE  
samarbetar. Vi får möjlighet att  
åka med skyttlarna och bidra till  
projektets utveckling genom att 
besvara några enkla frågor. 

Observera att föranmälan behövs. 
Meddela gärna vid anmälan om du 
har gånghjälpmedel som rullator 
eller rullstol. 

Ring: 031-366 70 67 eller  
maila till motesplatser.hisingen@
aldrevardomsorg.goteborg.se

Måndag 27 februari kl. 12.30–14.30 
Plats: Chalmersplatsen  
(Sven Hultins gata 2)

Göteborgs Stadsmuseum, 
Norra Hamngatan 12
Vi besöker utställningarna  
Göteborgs födelse och  
Grejen med Göteborg.

Entré tillkommer.  
Samling utanför museet.

Onsdag 15 februari kl. 11–13.

Bowling
Kom och bowla tillsammans  
med andra! 

Bindande föranmälan till:  
031-365 88 27 senast 2 mars. 

Onsdag 22 mars kl. 11–13

Plats: Star Bowling, Odinsgatan 8

Pris: 85 kr, inkluderar skohyra

Samling utanför entrén. 

Guidad tur på Östra 
kyrkogården
Samling vid entrén mot  
Redbergsplatsen.

Onsdag 12 april kl. 11–13.

Prova på gåfotboll!
Träning tillsammans med Azalea BK. 
Vi tränar gåfotboll med laget +55. 
Vi spelar i en timme och fikar sedan 
i klubbstugan till självkostnadspris. 
Trevligt, socialt och jätteroligt! 

Klubben kör under devisen Fotboll, 
Fika och Fair Play. 

Plats: Majvallens fotbollsplan  

Föranmälan och information:  
031-365 92 97 och 031-365 78 68

Måndag 24 april kl. 13–15.

Promenad i 
Trädgårdsföreningen
Samling vid huvudentrén  
mot Drottningtorget.

Onsdag 10 maj kl. 11–13

Promenad på nya 
Hisingsbron
Samling vid Pressbyrån  
på Drottningtorget.

Onsdag 31 maj kl. 11–13.

http://goteborg.se/hof
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Fråga en forskare om – en 
del av jubileumsfestivalen 
Årsrika Göteborg 400
Har du något du skulle vilja prata 
med en forskare om när det gäller 
åldrande och hälsa? 

Om dina frågor gäller kost, fysisk 
aktivitet, kognition, kognitiv svikt, 
fattigdom hos äldre eller äldres  
rättigheter har du chansen nu!  
Under våren 2023 kommer fyra 
forskare att besöka några mötes-
platser och svara på dina frågor. 

Mötesplats Kulturhus Landala. 

Hanna Mac Innes:  
Mycket har blivit bra för 
många – men inte för alla
Om fattigdom bland äldre.

Torsdag 9 februari kl. 13 på  
Mötesplats Kulturhus Landala.

Boo Johansson: Minne och 
tankeförmåga på äldre 
dar – hot och möjligheter
Fredag 31 mars kl. 13.30 på  
Mötesplats Lunden.

Jessica Samuelsson: Om 
kost och ett hälsosamt 
åldrande
Torsdag 13 april kl. 13 på  
Mötesplats Verket.

Eva Holmgren: Fysisk 
aktivitet – vad är det? 
Vikten av fysisk aktivitet, när var 
och hur, och vad vi kan se som 
framgångsfaktorer för att den  
fysiska aktiviteten ska bli av.

Fredag 21 april kl. 13 på  
Mötesplats Verket.
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Besök gärna  
Hälsofrämjande och  

förebyggande på webben

goteborg.se/hof

http://goteborg.se/hof
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