Mötesplatsen på Klockarängen är en plats att
träffas på för Råneåområdets seniorer,
funktionshindrade och deras anhöriga.
Mötesplatsen har öppet fredagar mellan
13:00 – 15:00.

Välkommen till Mötesplats
Klockarängen

Det finns möjlighet att boka tid för olika
gruppaktiviteter, enda kravet är att
aktiviteten som anordnas är öppen för alla i
målgruppen.
Bokning av lokalen sker på Medborgarkontoret i
Råneå, tfn 0924- 45 75 00
Nycklar hämtas och lämnas på
Medborgarkontoret.

Socialt innehåll i vardagen, Socialförvaltningen,

Program för Våren 2013

130426

Program för våren 2013
Aktiviteterna äger rum på fredagar, om inget annat anges
startar aktiviteten 13:00, se program samt annons i
annonstidningen Extra. Vid vissa aktiviteter tillkommer en
liten egenavgift, exempelvis vid bingo. Enklare fika finns att
köpa för den som så önskar.

Datum

Underhållning/Aktivitet

130118
130125
130201
130208
130215

Börje Erixon
Kenneth Nordensky 50-60-70 talsmusik
SPRS Boden Körsång
Uno Lindström Dragspel och Sång
Semlor och Pjäxdans med PROs gammeldans
gäng
Sjung och minns med Seppo Härkönen
Jakt o Natur café - Olle Andersson visar
bilder och berättar
Afternoon tea/Café med smått o gott
Vi minns Gunnar Wiklund med Björn
Hernefeldt
Våffelcafé
Långfredag
Seniorshopen - kom o prova vårens mode
kläder - mannekäng uppvisning m
Dansmusik med Tony Kareliusson – läsk och
korvförsäljning
Råneås Historia – Kom med frågor och
funderingar Råneås expertpanel ger er
svaren…

130222
130301
130308
130315
130322
130329
130405
130412
130419

130503
130510
130517
130524
130531

Vi sjunger in våren m lilla Pro-kören och
grillar korv
Börje Erixon
Klämdag efter kristihimmelsfärd
Max Aldrin spelar o sjunger
Caféduon
Liten sommarbuffé Obs! Föranmälan

När det är lunch skall man anmäla sig senast tisdag samma
vecka: Sommarbuffé anmäl senast 28/5
Anmälan gör man på telefon: 0924-5 75 88
Programmet är preliminärt, reservation för ändringar.
Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter, vad vill Du/Ni göra
på Mötesplats Klockarängen??
Aktiviteterna på Mötesplasten anordnas i samarbete med
personal från Klockarängen, Hemtjänsten i: Råneå, Persön,
Niemisel och Vitå samt Forsbacka och Västberga Vård- och
omsorgsboende. Råneå Service och Enheten för Stöd- och
omsorg i Råneå.
Vi samverkar med pensionärsföreningar,
frivilligorganisationer, kyrkliga samfund samt studieförbund.

