SAMHÄLLSINFORMATION

På Mötesplats Kristineberg bedrivs folkhälsoarbetet Kultur för hälsosamt
åldrande. Sociala relationer, social gemenskap och delaktighet är en viktig del
av ett hälsosamt åldrande och som bland annat kan skapas på olika former av
mötesplatser. På Mötesplats Kristineberg finns ett flertal aktiviteter kopplade till
detta arbete. Alla aktiviteter är kostnadsfria och du väljer själv vilka du vill delta i.
Trivselgympa – lättare gympa till medryckande musik | onsdagar och torsdagar kl. 10.00–11.00
Körsång – Alla kan sjunga, kom och va med! | Information och anmälan till
Annelie telefonnummer 0768-091976. Torsdagar kl. 13.00–15.00. I samarbete
med Studiefrämjandet.
Let´s Dance – dans till levande musik | fredagar kl. 14.00.

VILL DU BLI VOLONTÄR I VÅR VERKSAMHET?

Bibliotek
Måndag–torsdag kl. 10.00–18.00, fredag 10.00–16.00.
Lördag 10.00–14.00
Öppen Förskola
Måndag kl. 9.00–15.00, tisdagar Babykafé 9.00–12:00, onsdagar 9.00–12.00,
Babykafé 13.00–15.30, torsdagar 12.00–15.00, Sen eftermiddag 15.30–18.00,
Fredagar stängt.
Fritidsgård
Måndag-torsdag 15.00–21.00*, fredagar 16.00–23.00*, lördag 17.00–23.00**
*För dig som går i 4-6 är fritidsgården öppen till 18.00 måndag till torsdag.
På fredagar till kl. 19.00
** På Lördagar är fritidsgården öppen för dig som går i 7:an och uppåt

På Mötesplats Kristineberg kan du som besökare vara delaktig i verksamheten på olika sätt. Vi söker också volontärer som kan bidra till att Mötesplats
Kristineberg blir en bättre verksamhet! Som volontär hjälper du till vid en
eller flera av våra aktiviteter eller håller själv i en aktivitet. Du kan också vara
ambassadör för Mötesplats Kristineberg eller koka världens bästa kaffe!
Kontakta personalen för mer information.

KONTAKT

LOVAKTIVITETER

Bibliotek och öppna förskolan
tel 033-35 38 14

Under Höst- och jullov har vi särskilt aktivitetsprogram och förändrade
öppettider. Håll utkik!

Mötesplats
Kristineberg

ÖPPETTIDER

Fritidsgård
tel 033-35 73 91

En mötesplats för alla åldrar med
bibliotek, öppen förskola och fritidsgård

Formgivning, tryck och foto: Kommuntryckeriet 2014

KULTUR FÖR HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Möt varandra på Mötesplats Kristineberg

•

Låna bok på Mötesplats Kristineberg

•

Aktivera dig på Mötesplats Kristineberg

•

Se teater på Mötesplats Kristineberg

BIBLIOTEK

ÖPPEN FÖRSKOLA

SÄRSKILDA ARRANGEMANG

Varje dag från klockan 11 finns bibliotekarie på plats. På biblioteket kan du
låna böcker, filmer, ljudböcker och tidskrifter. Du kan få inspiration och boktips från bibliotekarierna. Du kan också önska böcker och tidskrifter att köpa
in. På biblioteket kan du också låna dator samt skriva ut och kopiera.
Du kan själv låna och lämna tillbaka i självutlånautomaten. Du behöver ditt
lånekort och pin-kod. Fråga bibliotekspersonalen så hjälper vi dig!
Språkkafé | Behöver du öva på att tala svenska? Välkommen till vårt språkkafé där vi träffas över en kopp kaffe för att diskutera och samtala kring olika
teman. Onsdagarna 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 kl. 15–16.30. I samarbete med Vuxenskolan.
Boktipskafé | Tillsammans med bibliotekarie tipsar vi varandra om böcker vi
läst. Onsdagarna 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 kl. 14–15. I samarbete med Studiefrämjandet.
Kafé Handarbete | Handarbeta och utbyt idéer tillsammans med andra.
Ons-dagarna 10/9, 17/9, 8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11, 10/12, 17/12
kl. 15–16.30. I samarbete med Studiefrämjandet.
Korsordskafé | Lös ett korsord tillsammans med andra! Varje fredag kl. 10–11.
I samarbete med Studiefrämjandet.
Rytmisk dans | Tisdagar och Torsdagar 18.00-19.00. Särskild anmälan, alla är
välkomna! I samarbete med Studiefrämjandet.

Verksamheten riktar sig till föräldrar och barn mellan 0–6 år och är en mötesplats med utrymme för gemenskap och samtal. På öppna förskolan kan du träffa
barn, föräldrar och andra vuxna. Du som kommer deltar i verksamheten och
ansvarar själv för ditt/dina barn.
Babykafé | tisdagar kl. 9.00–12.00 och torsdagar kl. 13–15.30.
Pappaöppet | Måndagar 27 oktober–17 november kl. 15.00–17.00.
Sångstund | Måndag-Torsdag kl. 10.00.
Kryp-in | Tisdagar. aktiviteten startar regelbundet. Särskild anmälan.
Spädbarnsmassage | Fredagar. aktiviteten startar regelbundet. Särskild anmälan.
Sen eftermiddag | Torsdagar kl. 15.30-18.00

HYFS-veckan | Föreläsning Resistenta bakterier i vardagen. Måndag 15 september kl. 13.30–15.30. Peter Ulleryd, Smittskyddsläkare, Annika Arvidsson,
Hygiensjuksköterska, Kristina Kronqvist, Hygiensjuksköterska, Kajsa Lundqvist, Hyfs
Inspirationsföreläsning Mat | Torsdag 18 september kl. 16–18 i samband
med Sen eftermiddag.
Seniordagen | Tisdag 23 september kl. 13–17 Föreläsningar och mässa. Se
särskilt program för dagen.
Kostföreläsning Krydda aptiten | Måndag 18 oktober kl.13.30–14.30.
I samband med Hälsoveckan. Inspiration och idéer för att skapa matglädje på
äldre dagar. Tips och kreativ förslag på variation i vardagen. Föreläsare: Anette
Fleischer.
Loppis | Söndag 26 oktober är det loppis i huset. Boka ditt bord (50:-) för att
sälja eller kom och fynda. Öppet 10–13.
Hantverksdag | Lördag 29 november 10–14. En dag för utbyte av idéer och
eventuellt för att sälja det man skapat. Ring för mer information om dagen.
Familjeresa till Liseberg | Lördag 6 december. Särskild anmälan.
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Verksamheten vänder sig till dig som är 10–19 år. Du som besökare på Fritidsgården är själv med och utformar verksamheten tillsammans med personalen.
Här kan du träffa dina kompisar, vara med på våra aktiviteter, skapa projekt och
arrangemang, vara med i olika gruppverksamheter, spela spel, pyssla och mycket
mycket mer.
Vi vill ta vara på ditt engagemang och dina intressen.
För dig i mellanstadiet | 8 och 9 september bjuder vi in dig som går på
mellanstadiet. 15.00–19.00
För dig i 7:an | 25 september bjuder vi in dig som går i 7:an. 15.00–21.00
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FRITIDSGÅRD

