
 

    
 

Aktiviteter på mötesplats Åsikten i mars 
Vi läser Smålänningen, tidningar och böcker  
vardagar kl. 09.45 – 10.45 på mötesplatsen  

Vid lämpligt väder kan vi fika, spela krocket, cykla par-cykel 
eller ha andra aktiviteter utomhus 

 

Bokbussen kommer till Åsikten en gång i månaden.  Bingo varje fredag kl. 15.00 i restaurangen 
15 kr bingo och fika 20 kr  

 

Sittgymnastik måndagar och tisdagar kl. 08.30 och 
torsdagar kl.15.30 på Östra torget.  

Eftermiddagscafé på mötesplatsen varje dag mån-tors kl. 
14.30  

 

Bastukvällar: Herrar torsdagar 17–20 Bastukvällarna 
är endast för boende på Åsikten 

Gudstjänst i restaurangen tisdagar kl. 15.00 
  

 

Promenader varje dag kl. 10.00 Kreativ onsdag med stickning och virkning eller olika teman 
varje vecka 

 

 

Datum Dag Tid Aktivitet 
1/3 Onsdag 14.00 Kreativa onsdagen med fortsatt planering för vad vi ska plantera i våran fina 

trädgård.  

2/3 Torsdag 14.30 Idag uppmärksammar vi att det är “ Fössta tossdan i mass” med tårta och kaffe 

på torsdags cafét 20 kr 

3/3 Fredag 10.45 Lässtund med Lena Wiberg i rum 204 

3/3 Fredag 15.00 Från och med idag så höjer vi priset för bingobrickorna till 15 kr st.  

6/3 Måndag  Idag är mötesplatsen obemannad hela dagen  

8/3 Onsdag 13.00 Välkommen på utställning med Kristina Karlsdotter Olsson i konferensrum 204 

på Åsikten. Från vävstolen till bonadsmåleri  

9/3 Torsdag 14.00 Samtalsgruppen för herrar träffas och samtalar om allt möjligt eller om bara 

gamla minnen i rum 204 

10/3 Fredag 10.45 Lässtund med Lena Wiberg i rum 204   

15/3 onsdag 15.00 Bälgskrynklarna kommer och underhåller i restaurang Åsikten 

20/3 Måndag 16.30 Fest för boende och anhöriga på särskilt boende på A-huset i restaurang Åsikten 

21/3 Tisdag 14.30 Bokbussen kommer till Åsikten 

22/3 Onsdag 08.00 - 

12.00 

Idag förmiddag är det obemannat på mötesplatsen 

22/3 Onsdag 14.30 Idag har vi våffel café på mötesplatsen. Pris 25 kr 

23/3 Torsdag 16.30 Fest för boende och anhöriga på särskilt boende på B-huset i restaurang Åsikten 

27/3 Måndag  Idag åker vi till  Mini världen i Ljungby. Anmälningslista, tid och inbjudan 

kommer längre fram 

29/3 Onsdag 14.00 - 

16.00 

Senior Shop är här idag och säljer vårkläder på Västra torget. Modevisning på 

galge på måndags cafét kl. 14.30. Utmärkt tillfälle att handla och prova i lugn 

och ro. 

30/3 Torsdag 10.30 Vi åker på shoppingresa till Samarkand idag och lunchen kommer vi äta på Villa 

vik innan vi åker till Samarkand och shoppa. Anmälningslista och inbjudan 

kommer längre fram 

 

Mobil: 0372 78 94 79, e-post motesplats.asikten@ljungby.se    
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