Café Koppen

Sydvärnsgatan 6 A

SEPTEMBER

INOMHUSGYMPA

ROLLATORSERVICE

Måndagar kl. 10.00
Torsdagar kl. 13.30

Tisdagen den 6 september
kl. 13.30-15.00.

Vi följer ett enklare program med syfte att stärka
musklerna och förbättra balansen. Var och en gör
efter sin förmåga och du behöver inte ha speciella
träningskläder.

Välkommen att få din
rollator servad och om
det behövs fixas/lagas
något av kommunens
hjälpmedelstekniker.

CAFÉ KOPPEN
Fika 10 kr om inget annat anges.

FRUKOST
Fredagen den 9 september kl 9.00
Anmälan senast 7 september
Pris 40 kr
Vi dukar vi upp frukostbuffé på Koppen.
Kom och få en god start på helgen.

ÖPPET HUS

Trött på att promenera ensam?
Träffas vid Koppens framsida kl 11 på
torsdagar och ta en promenad i sällskap
med dina grannar.

Måndagar kl. 10.45-12.00
Utomhus på banan vid
Petersbergsgatan på baksidan

Häng med och spela boule. Inga förkunskaper krävs, vi kör med enkla regler där
alla kan vara med. Det finns klot att låna
om man inte har egna. (vid dåligt väder
ställer vi in),

MUSIKQUIZ MED
ANDERS ESS!

Fredagar kl. 10.00-12.00
Fika: 5 kr

På fredagar har vi öppet hus på Café Koppen.
Då står lokalen öppen och du har möjlighet att
låna böcker, läsa tidningar, spela spel och ta
en kopp kaffe med dina grannar.

Vid frågor eller anmälan ring Therése 054-540 75 64
eller Lycka 054-540 57 59

Torsdagar kl 11.00

BOULE

Tisdagar kl. 13.30-15.00
6 September Rollatorservice
13 September Köttbullsmackor (20 kr)
20 September Äppelkaka
27 September Muffins

PROMENADGRUPP

Torsdag 22 september kl 17

Anmälan senast tisdag den 20 september
Pris 30 kr
Nu är det dags för musikquiz på Koppen!
Kom och delta i frågesport i musik. Trubaduren
Anders Ess ställer frågorna och spelar live för oss.
Vi serverar korv med bröd, snacks och dryck.

VI FORTSÄTTER HÅLLA AVSTÅND OCH TVÄTTA HÄNDERNA.
TA HAND OM DIG OCH OM VARANDRA.

Trygghetsboendet är ett samarbete mellan
KBAB och vård- och omsorgsförvaltningen

