MAJ

Babordsgatan 3

TORSDAGSCAFÉER

CONTAINERDAG MED KORVGRILLNING

Torsdagar kl. 13.30–15.30

Onsdag 8 maj kl. 8.00—18.00

Fika: 10 kr, barn fikar gratis

(Se separat anslag)

2 maj: KONST-igt café

KONSTRUNDA PÅ ORRHOLMEN

Tisdag 14 maj kl. 13.30
Fika: 10 kr
Vår guide Gunnar visar oss runt bland konsten och
efteråt serveras det fika på Café Två Bönor.
Anmälan senast 9 maj.

9 maj: Torsdagscafé

CAFÉ ”GÄSTIS”
Tisdagar i maj kl. 13.30—15.30
Fika: 5 kr
På tisdagar har vi drop-in-café för alla hyresgäster, då
lokalen står öppen! Det finns möjlighet att fika, spela
spel, läsa en bok eller se något på TV. Ännu en möjlighet

STICK-CAFÉ
Onsdagar i maj kl. 10.00—12.00
OBS! Ej 8 och 29 maj
Pris: 5 kr
Vi träffas och handarbetar tillsammans! Ta med ditt eget
handarbete, virkning, stickning eller smörknivstäljning.
Allt går bra. Eller kom bara och fika. VÄLKOMNA!

BOULE I STADSTRÄDGÅRDEN
Tisdagar under sommaren med start
7 maj kl. 10.30
Både nybörjare och vana är välkomna att spela.
Bouleklot finns att låna.

Vid frågor ring Madeleine 054-540 75 30
eller Ulf 054-540 74 91

MUSIKKRYSS!
HJÄRNGYMPA FÖR ALLA MED
WERMLAND OPERAS ORKESTER

Fredag 10 maj kl. 14.00
Plats: Wermland Operas Stora scen
Pris: 50 kr inkl. kaffe och kaka,
(Caféet öppnar kl. 13.00)
Kom på Musikkryss med levande musik!
Wermland Operas orkester (35 musiker) under ledning av
dirigenten Johan Siberg.
Begränsade antal platser.
Anmälan till maria.rydberg@karlstad.se eller
054-540 76 17 senast 8 maj

GUIDAD VISNING PÅ
LARS LERIN-MUSÉET

Torsdag 23 maj kl. 12.30
Inträde och fika: 100 kr (debiteras på hyran).
Anmälan till Madelene eller Ulf
senast 17 maj.
OBS! Begränsat antal platser.

KLÄDBYTARDAG

FRUKOSTKLUBBEN

Lördag 11 maj kl. 11.00—13.00
Plats: Café Två Bönor

Fredag 24 maj kl. 8.00—9.30

Passa på att rensa garderoben och byt till dig
något nytt och värna samtidigt om miljön!

Uppe med tuppen? Om inte, ställ väckarklockan!
Då är ni välkomna på god frukost med grannarna hos
oss! Vi dukar upp med allt möjligt gôtt beroende på
säsong och vad vi får för idéer!

För mer information om inlämningstider och hur
det går till —se separat lapp!

Pris: 20 kr

