2018 november—december

Gråbotorg 15

tel. 28 83 18

Öppettider från och med 1/11
må-on 12-18 to 12-20 fr kl. 12-16
Lördagsöppet 27 okt och 1 dec kl. 10-14

Datum

Aktivitet
Arrangör

1 nov Ingvar Jacobsson och Bengt Ohlsson
8 nov

Sjunger och spelar goa låtar.

Röda Korset i samverkan
med Vuxenskolan

Allsångskväll med Åke Strömberg. Kom och sjung

IOGT NTO Junis

tillsammans ur vår svenska visskatt.

15 nov Boj Larsson berättar om sitt arbete hemma och
om sin sista bok släktresan.

Bröstcancerföreningen
Rosa

22 nov Överraskning.

Rädda Barnen

29 nov Bingokväll!

10 kr per bricka.
Choklad och kaffe priser. (Entré 30:- inkl. fika)

Carpe Diem

6 dec

Musikquiz julspecial.

IOGT NTO Junis

Frågor om musik och annat allt med temat jul.

13 dec Lennart Walman, Hasse Tulin,
Annakarin Rennardh.
Spelar - sjunger - spexar

Gotlands Djurskyddsförening

Kolla in övriga sidor så du inte missar något!
Reservationer för sena ändringar i programmet

Välkomna!

(I samband med Jul & Nyår har många aktiviteter uppehåll)

Måndagar
Kl. 10-14

Funkibator & Funkibatorbutiken är på plats.
Övrig tid kontakta oss via FB: Funkibator Gotland eller
funkibator@traffpunktgrabo.se

Kl. 18-20

Bräus, Gotländskt kortspel. Kom och spela vi lär dig.
//Arr Röda Korset

Tisdagar
Kl . 10

Bondtolva, vi spelar kort tillsammans.

Kl . 10-12

Carpe Diem, skiftande aktiviteter film, bingo,
Hjärngympa, utflykter. Utförligt program finns att hämta på
Träffpunkt Gråbo //Arrangör Carpe Diem

Kl. 13-16

Fritidsbanken öppen. Fritidsprylar finns nu att
låna, helt gratis.

Kl. 14,30 -16 Tisdagshäng med Junis.

(ej helgdagar och skollov)

För barn och ungdomar

Pyssel, spel eller annat som du gillar eller så ser vi film, med
filmprat, popcorn och saft. //Arrangör Junis IOGT/NTO

Onsdagar
Kl. 13-16

Fritidsbanken öppen. Fritidsprylar finns nu att
låna, helt gratis.

Kl. 17,30 - 19,30 Brottsofferjouren finns på plats.

Torsdagar
Kl. 13-18

Fritidsbanken öppen.
Fritidsprylar finns nu att låna, helt gratis.

Kl. 19

Cafékväll, olika arrangörer.

Fredagar
Kl. 13-16

Fritidsbanken öppen.

Frälsningsarmén tvättar fötter
Har du trötta, torra fötter eller vill du bara koppla av en stund? Vi fortsätter med
fottvätt, men också möjligheten att bara komma och fika och prata om man så
vill. Ingång via caféet där det blir enkelt fika och samtal i väntan på din tur till
fottvätten. Du får dina fötter tvättade, filade, masserade och insmorda med fot kräm
och kan sedan sitta kvar i caféet för samvaro.
Datum
7 nov
kl. 19-20,30 drop-in
5 dec
kl. 19-20,30 drop-in
9 jan
kl. 19-20,30 drop-in

Skapa nytt av gammal textil.
Info och anmälan till Mia P. på tel 070-9461347eller sodertorgsfotvard@tele2.se
Datum
28 okt
kl. 10-15,30

25 nov

kl. 10-15,30

Arrangör: Röda Korset i samverkan med Vuxenskolan

Kroppkakelunch (70 kr. var av 20 kr går till insamling).
Ingen avhämtning och så långt det räcker.
Datum
24 okt
kl. 11-13

22 nov

kl. 11-13

Arrangör: Röda Korset

27 okt kl 10-14 (Röda Korset secondhand Gråbo, öppet 10-14)
Beas kreativeri inbjuder till skapardag
Beas medlemmar visar vad man kan skapa. Genom återbruk av gamla saker. Kom
och skapa med oss ! Vi tar med stolar, och du kan göra dina egna handledsvärmare. Vi säljer under dagen några av vårapoesistolar intäkterna skänker vi till Träffpunkt Gråbos
verksamhet.

1 dec kl. 10-14 Grön Jul på Gråbo
På Träffpunkt Gråbo, Gråbobiblioteket, Puma
Gör din egen julklapp eller hitta något hållbart.
• Klädbytardag
• Workshop med slöjdkonsulenterna, Fenomenalen m. fl.
Arr. Länsstyrelsen, Röda Korset, Träffpunkt Gråbo, Medveten konsumtion,
Studiefrämjandet, Region Gotland, Biblioteket på Gotland, Puma, Fenomenalen

7 dec kl 14. Adventskaffe, Kjell-Åke Stenström spelar och sjunger
tillsammans med oss. Mannekänger visar Jul och Nyårskläder.
Kaffe o kakpåse med många fina julkakor finns för 50 kr.
Arrangör: Röda Korset i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Vi som samverkar på
Träffpunkt Gråbo
I Röda Korsets Second Hand kan du
handla klimatsmart. Hos oss finner du
kläder från många tidsåldrar, husgeråd
och andra läckra saker till hemmet.
Passa på ta en fika, vi serverar ekologiskt /Fairtradekaffe och te. Vi har hembakade bullar, kakor mm. gott. Hos oss
kan du kopiera, låna dator, delta i någon
av aktiviteterna eller bara vara.

















Fynd för dig. Vinst för många.


Vill du hjälpa till som volontär i Röda
Korset secondhand och café Gråbo
Just nu söker till butiken t.ex. tisdag 14-18
samt någon som kan hjälpa till med städ och
fix 2-4/tim v. Kontakta Elisabet 0498-288308







Brottsofferjouren
Bröstcancerföreningen Rosa
Carpe Diem
Civilförsvarsförbundet
Demokrati för barns framtid
Finsam
Fritidsbanken
Frälsningsarmén
Funkibator
Gotlands Demensförening
Gotlands Dövas förening
Gotlands Djurskyddsförening
Gotlands Prostataförening
IOGT/NTO/Junis
Hälsofrämjande enheten Region
Gotland
Rädda Barnen
Röda Korset
Studieförbundet Vuxenskolan
Trea assistans
Visby Domkyrkoförsamling
Visby Stadsmission

Träffpunkt Gråbo
Gråbotorg 15
621 51 Visby
(0498) 28 83 18
info@traffpunktgrabo.se
www.traffpunktgrabo.se
Gilla oss gärna på Facebook så får du fortlöpande info om vad som är på gång.

Röda Korsets Secondhand
ger hopp och räddar liv på
Gotland och i Världen

