Onsdagar 14.00

Ukulele - glädjens instrument

Vi spelar, sjunger och har roligt tillsammans. Vid
första tillfället finns det möjlighet att låna en ukulele.
Det går också bra att endast stämma in i sången.
Torsdagar 10.00-11.30

Kafferep för seniorer

Torsdagar 13.30-15.00

Handarbetsgrupp

Ta med ditt eget handarbete, låt dig inspireras och
träffa likasinnade runt kaffebordet.

Mötesplats Nyfors

Här finns café, tidningar och samhällsinformation.
Vår verksamhet riktar sig till alla åldrar. Mötesplatsen erbjuder en trygg plats för boende i stadsdelen
och vill skapa förutsättningar för spännande och
utvecklande möten. I lokalerna finns också en
fritidsgård för ungdomar årskurs 6-20 år.

Öppettider
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

12.00-17.00
10.00-15.00
10.00-15.00
12.00-17.00

Adress: Nyforsgatan 22
Telefon: 016-710 51 88
Vi finns på Facebook och eskilstuna.se

PROGRAM

Vi träffas, dricker kaffe, samtalar och umgås. Ibland
gästas kafferepet av inbjudna föreläsare.

Hösten
2017

MÖTESPLATS
NYFORS

SEPTEMBER
Dialogmånad - Tyck till!

Vad vill du göra på mötesplatsen? Fyll gärna i vår
enkät på plats eller på webben. Det går också bra att
framföra synpunkter direkt till personalen.
Måndag 11 september 18.00

Föreläsning - Operation Smile

Mikaela Jonasson föreläser om Operation Smile och
volontärsarbetet runt om i världen med att operera
barn med gomspalt. Mikaela arbetar till vardags som
narkosläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Torsdag 14 september 13.00

Skaparverkstad

Låt kreativiteten flöda! Måla en fin tavla, pärla ett
vackert halsband eller lär dig sticka. På plats finns
duktig personal som hjälper dig.
Torsdag 21 september 10.00

Barnteater - Lillasyster Kanin

Dockteaterföreställning för barn 4-8 år med Teater
Skata. Lillasyster Kanin är en rolig och kärleksfull
berättelse om att bli stor och ta ansvar, om rädsla
och längtan efter att få vara liten igen. Gratisbiljetter
finns att hämta på mötesplatsen.
12-22 september

Utställning - Hello Goodbye Eskilstuna

En utställning som försöker ge en ögonblicksbild av
hur den globala flyktingkrisen avspeglas i Eskilstuna.

OKTOBER
Måndag 2 oktober 17.30

Nyfiken på att bli flyktingguide/språkvän?
Rabie Aldeeb berättar om hur vi genom att bygga
broar mellan nyanlända och etablerade personer i
Eskilstuna, kan skapa möten som leder till integration i praktiken. Bli en flyktingguide/språkvän och
berika ditt och andras liv!
Onsdag 4 oktober 14.00-15.30

Afternoon Tea med bullar & boktips

Vi dricker te och äter bullar på Kanelbullens dag.
Samtidigt lyssnar vi på intressanta boktips från bibliotekarie Rebecka Simonsson.
Onsdag 11 oktober 12.00-13.00

Nutidsfrågesport

NOVEMBER
Onsdag 1 november 10.00-14.00

Höstloppis

Delta i vår loppis. Bord finns att låna på plats.
Tisdag 21 november 10.00-12.00

Bingo

Kom och spela bingo med oss! Vi bjuder på fika och
fina priser utlovas.

DECEMBER
Torsdag 7 december 15.00-17.00

Pepparkaksbak

Vi bakar pepparkakor och lyssnar på julsånger.
Efteråt fikar vi tillsammans. Aktiviteten riktar sig till
barn 7-12 år.
Torsdag 14 december 15.00-17.00

Julpyssel

Vi skapar våra egna juldekorationer i olika material.
Kom och var kreativ!
Torsdag 21 december 14.00-16.00

Glögg & pepparkaksmys

Kom och fira in julen med oss. Mötesplatsen bjuder
på pepparkakor och glögg.

Återkommande
aktiviteter
Tisdagar 09.00-11.00

Mötesplats för finsktalande seniorer

Vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till trevlig
samvaro med ett brett utbud av aktiviteter för dig
som är finsktalande.
Tisdagar 10.00-11.00

Balansgympa för seniorer

Kom och rör på dig till svängig och upplyftande
musik. Vi gympar i egen takt, övar balans och koordination. Inga förkunskaper krävs. Efteråt fikar vi
tillsammans.
Tisdagar 13.00-15.00 och torsdagar 10.00-12.00

Mötesplats för personer med funktionsnedsättningar

Här kan du spela spel, biljard, bordtennis, fika eller
gå en promenad tillsammans.

Kom och testa dina kunskaper i vår frågesport. Vi
bjuder på fika!

Tisdagar 15.30-17.00

Måndag 30 oktober 17.30-19.00

Kom och få hjälp med din läxläsning.
Frivilligcentralen finns på plats.

Trygghetsforum

Mötesplatsen bjuder in boende i Nyfors till ett trygghetsforum. Här har du möjlighet att ställa frågor,
diskutera den upplevda tryggheten i ditt bostadsområde och om det är något du skulle vilja förändra.
Måndag 30 oktober - fredag 3 november

Höstlov

Roliga aktiviteter för barn och ungdomar. Se separat
program.

Läxhjälp

Onsdagar 09.30-11.30

Mötesplats för seniorer

Vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till trevlig
samvaro med ett brett utbud av aktiviteter.
Onsdagar 10.15-11.15
(30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november)

Bokbussen kommer till mötesplatsen

Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är öppet för
alla. Välkommen att låna böcker och tidskrifter.

