2019 mars-maj

Röda Korset
Second-hand & café Gråbo
Gråbotorg 15

tel. 28 83 18

Öppettider
Mån-ons 12-18, Tor 12-20, Fre 12-16
Lör 30/3, 27/4, 18/5 kl 10-14
18 och den 30/4 öppet 12-16 Röda dagar stängt

Datum

Aktivitet

Arrangör

28 mars Sång och musik

Frälsningsarmén

4 april Allsångskväll

IOGT-NTO Junis

11 april Tema Ta hand om dig!
Du träffar Got-IT hjälpmedel, Hörcentralen &
Uppsökande tandvården
18 april Skärtorsdag - Ingen cafékväll

Gotlands demens

25 april Cafékväll med Lennart Walman

CARPE DIEM

2 maj

Cafékväll, (program ej klart)

SVENSKA KYRKAN

9 maj

Towan Obrador berättar om sin bok

BCF ROSA

16 maj Cafékväll, (program ej klart)

GOTLANDS PROSTATAFÖR.

23 maj Växtvandring i Gråboskogen

IOGT-NTO Junis

Reservationer för sena ändringar.

Välkomna!

Måndagar
Kl. 11-15

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 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 att
låna, helt gratis.

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

Torsdagar
Kl. 13-18

Fritidsbanken öppen. Fritidsprylar finns
att låna, helt gratis.

Kl. 19

Cafékväll, olika arrangörer se framsidan.

Fredagar
Kl. 13-16

Fritidsbanken öppen.
Fritidsprylar finns att låna, helt gratis.

Outlet-försäljning i Röda Korsets secondhand-butik
28-30 mars säljer vi mängder av kläder & böcker per kasse eller kartong.
Betala & fyll!

Funkibator-Lördag
Den 18 maj kl 10.00-14.00. Öppna aktiviteter med pyssel och
förevisning av hjälpmedel mm. (Röda korsets Secondhandbutik o café öppen)
Alla är välkomna och vi har trevligt tillsammans!

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 fotkräm och kan sedan sitta kvar för samvaro.
Datum

3 apr
8 maj
5 juni

kl. 19-20,30 drop-in
kl. 19-20,30 drop-in
kl. 19-20,30 drop-in

Skapa nytt av gammal textil.
Info och anmälan till Mia P. på tel 070-9461347 eller
sodertorgsfotvard@tele2.se

Datum

31 mar
28 apr
26 maj

kl. 10-15,30
kl. 10-15,30
kl. 10-15,30

Klädbytardag!
Lämna max 10 plagg
på Gråbobiblioteket
innan 26/3 och du får
välja 10 plagg den
27/3 kl 18:30

Arrangör: Röda Korset i samverkan med Vuxenskolan

Kroppkakelunch (70 kr, varav 20 kr går till insamling).
Ingen avhämtning och så långt det räcker.
Datum
27 mar kl. 11-13

24 apr
22 maj
Arrangör: Röda Korset

kl. 11-13
kl. 11-13

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.




















Vill du hjälpa till som volontär i Röda
Korset Second-hand och Café Gråbo
Just nu söker dig som känner för att göra en
insats ett par timmar i veckan. Vi vill gärna
ha hjälp i butiken, sortering och städ. Intresserad? kontakta Elisabet Lind 0498-28 83 08

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.








Brottsofferjouren
Bröstcancerföreningen Rosa
Carpe Diem
Civilförsvarsförbundet
Demokrati för barns framtid
Finsam
Fritidsbanken
Frälsningsarmén
För barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning Ny!
Funkibator
Gotlands Demensförening
Gotlands Djurskyddsförening
Gotlands Dövas förening Ny!
Gotlands frivilliga samhällsarbetareNy!
Gotlands Prostataförening
IOGT/NTO/Junis
Hälsofrämjande enheten Region Gotland
R
Rädda Barnen
g
Röda Korset
G
Studieförbundet Vuxenskolan
Trea assistans
Visby Domkyrkoförsamling
Visby Stadsmission

Second-hand ett smartare val än
nyproducerat, för klimatets skull.

