
 

 

 

 

Aktiviteter för seniorer  

i Vaggeryds kommun 

feb- mars 2023 

                               

 

 

    

 

Sittgympamed lätt kl.10:00 

 

 

      

                          

 

Träffpunkt 

Navet  i Vaggeryd 
Östergatan 4. Ingång på baksidan vid 

rampen. 

                        



 

 

MÅNDAG  kl.13:30 -16:00 Handarbetscafé 

För dig som vill sticka och virka till välgörenhet.  

Medtag eget fikabröd. Kaffe 10 kr.  

Snickeriet på Furugården. KL.13:30 -16:00 

Kontakta Anita Jonsson för mer info. 

 

TISDAG öppet kl.13:30 – 16:30.                                                                                                                                                                                                                                     

Kl. 14:00 varje tisdag har vi en liten aktivitet. 

7/2 Gammaldags husförhör med Prästen Per A Persson. Ostkaka.  

14/2  Februari BINGO. 4:a spel + fika 40 kr 

21/2  STÄNGT pga. Utbildning. 

28/2 En god munhälsa är för hela kroppen. Tandhygienist Ann-Christin 

Starud kommer och föreläser. 

7/3   Vi firar punchrullens dag. Nutidsfrågor och seniorportalen. 

14/3  Mars BINGO. 4:a spel + fika 40 kr  

21/3  Så minns jag min barndom. Har du något kvar hemma, ta med dig 

och berätta. Film. Den som rockar sock får en överraskning. 

28/3  Minigolf och sällskaps spel. 

 

 



 

 

ONSDAG  Funkiscafé  Alla tillsammans      Öppet  kl.09:30 

– 11:30.  

Träffpunkten öppen för gemenskap och fika.                  För den som 

önskar, så utlovas någon liten aktivitet varje onsdag kl. 10:00         

OBS. 22/2 STÄNGT.  

 

TORSDAG kl.10:00 Seniorgympa. 

Sittande och stående gympa.  Ta med en vattenflaska.                                         

Därefter kaffe och fralla 20 kr.  Obs.23/2 stängt                                         

Herrträff på Navet. 23/2 och 23/3  kl.14:00. 

FREDAG  öppet kl.09:30 – 11:30  Café 

3/2     Våfflor 30 kr. 

10/2   Liten frukost 30 kr. 

17/2   Scones med tillbehör. 

24/2   Film eftermiddag  OBS kl.13:30 Åsa-Nisse . 

3/3     Nybakta frallor med ost och marmelad 25 kr. 

10/3   Långtradarmacka och kaffe 25 kr. 

17/3   Liten frukost 30 kr. 

24/3    Vi firar våffeldagen .Våfflor med tillbehör 30 kr.  

31/3    Film eftermiddag  OBS kl.13:30 Erik och Sigvard. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

    Gilla och följ oss på  

    Träffpunkt, aktiviteter för äldre, i Vaggeryds kommun 

 

  

Lite information om träffpunkt Navet / Mejeriet 

Vi vänder sig till seniorer i Vaggeryds kommun. 

Hit kan du komma och köpa en enkel fika, träffa andra och vara med 

på aktiviteter eller bara sitta ner och prata en stund.  Du är 

välkommen, oavsett om du kommer  själv eller tillsammans med 

någon.  

                   ------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktperson – ansvarig  för träffpunkt Navet      

Anita Jonsson tele 0370 – 67 85  88,  anita.jonsson@vaggeryd.se 

Kontaktperson – ansvarig  för träffpunkt Mejeriet 

Maria Jigåker tele. 0370 – 67 80 44. Maria.jigaker@vaggeryd.se 
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