••• Program hösten 2015

Mötesplats Klockarängen
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Mötesplats Klockarängen
Mötesplats Klockarängen är en plats att träffas på för Råneås seniorer,
funktionshindrade och anhöriga.
Mötesplatsen har öppet fredagar 13-15.
Aktiviteterna arrangeras i samarbete med personal från Klockarängen,
Råneservice och enheten för stöd och omsorg i Råneå.
Vi samverkar med pensionärsföreningar, frivilligorganisationer, kyrkliga
samfund samt studieförbund.

Program
Aktiviteterna äger rum på fredagar, klockan 13.00 om inget annat
anges. Program finns att hämta på Luleå kommuns hemsida, Råneås
hemsida, medborgarkontoret i Råneå samt i foajén på Klockarängen.
Vid luncherna tillkommer en avgift på 60 kronor och det finns
möjlighet att köpa kaffe och kaka för 30 kronor. Anmälan till
luncherna sker senast tisdagen före på 0924-575 88.
4 september

Surströmming

11 september Sju sorters kakor (med pianist Oskar Tjäder).
18 september Seniorshopen, mannekänguppvisning,
försäljning av kläder.
25 september SPRF-kören värmer oss med allsång i höstmörkret.
2 oktober

Kenneth Nordensky spelar. Vi firar kanelbullens
dag.

9 oktober

Ortens Patrask spelar gammalt och nytt, försäljning
av korv och läsk.
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16 oktober

Favorit i repris – ”Let´s dance”

23 oktober

Paltlunch. OBS! Anmälan.

30 oktober

Stängt (Alla helgons afton)

Det finns möjlighet att boka tid för olika gruppaktiviteter. Kravet är att
aktiviteten som anordnas är öppen för alla medborgare. Bokning sker på
medborgarkontoret i Råneå, 0924-575 00. Nycklar hämtas och lämnas på
medborgarkontoret.
Det finns möjlighet att boka solrummet på Klockarängen, 0924-575 89,
575 30. Solrummet kostar 30 kronor per person och timme.
En söndag i månaden kommer svenska kyrkan och har gudstjänst
på mötesplatsen kl. 15.00. Se predikotur.

6 november

Dansmusik med Dubbelt Upp, pizzaslice och
dricka finns att köpa.

13 november

Underhållning med Monika Tellströms Jazztrio.

20 november

Sopplunch – Gulaschsoppa med hembakt
matbröd. OBS! Anmälan.

27 november

Vi sjunger in första advent med Lapponicakören.

4 december

Julsånger med PRO-kören Råneå. Glögg,
pepparkaka och allsång.

11 december

Lucia. Young singers barnkör sjunger in julen.
Kaffe och lussekatter.

18 december

Jullunch. Jultallrik med smått och gott.
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Kommunikationsenheten, Luleå kommun 2015

Välkommen till
Klockarängen i Råneå

