
 

Program oktober 2022 
 

Söndag 2  

15.00-17.00 PRO har söndagscafé för alla på 

Lärkan 

 

Måndag 3 

13.30-15.30 Öppet café kom in och prata bort en 

stund 

15.00 PRO har bingo i matsalen för alla 

Tisdag 4 

10.30 Sittgympa 

11.10 Balansträning 

14.00-15.30 Kom och fira Kanelbullens dag &   

Lärkans 1-års dag! 

Onsdag 5 

10.00 Gudstjänst 

11.00 Cirkelträning i källarlokalen på Allégatan 24 

15.00 Underhållning med Jard Samuelsson i 

matsalen Kostnad: 20kr för kaffe & kaka 

Torsdag 6 

10.00 Gemensam promenad i samarbete med PRO 

13.00 Brittas bingo 

Fredag 7 

13.30-15.30 Fredagsmys med tema ”Tv-historia” 

 

Tisdag 11 

10.30 Sittgympa 

11.10 Balansträning 

14.30 Guldkornet SPF har öppen mötesplats för 

alla i matsalen 

Onsdag 12 

10.00 Gudstjänst 

11.00 Cirkelträning i källarlokalen på Allégatan 24 

16.30 Ostprovning med Sofia från Sivans ost.  

Sofia berättar historien om Sivans osthandel som  

numera drivs av 5:e generation. 5 sorters ost med 

marmelad, kex & knäcke. Kostnad:150kr inkl.  

 

cider samt kaffe med dopp. Föranmälan samt  

betalning (kontant) senast 5/10. 

Torsdag 13  

10.00 Gemensam promenad i samarbete med PRO 

13.00 Brittas bingo 

Fredag 14 

13.30-15.30 Fredagsmys med trubaduren 

Anders Ramberg. Han bjuder på visor och låtar 

som både roar och berör själ och hjärta, blandat 

med lite allsång. Kostnad: 30kr 

Lördag 15 

15.00-17.00 PRO har denna gång ett lördagscafé 

och välkomnar er alla till Lärkan. 

 

Måndag 17 

13.30-15.30 Öppet café kom in och prata bort en 

stund 

15.00 PRO har bingo i matsalen för alla! 

Tisdag 18 

10.30 Sittgympa 

11.10 Balansträning 

Onsdag 19 

10.00 Gudstjänst 

11.00-12.00 Drop in hos syn- & hörselinstruktören 

11.00 Cirkelträning i källarlokalen på Allégatan 24 

14.00 Föredrag med Berit Johansson om Estrid 

Ericson formgivare och entreprenör. Estrid var 

framgångsrik inspiratör som växte upp i Hjo och 

grundade Firma Svenskt Tenn.  

Kostnad: 30kr inkl. kaffe med dopp. 

Torsdag 20 

10.00Gemensam promenad i samarbete med PRO 

13.00 Brittas bingo 

Fredag 21 

13.30-15.30 Fredagsmys med tema ”Oktoberfest” 

 

 

Måndag 24 

13.30-15.30 Öppet café kom in och prata bort en 

stund 

Tisdag 25 

10.30 Sittgympa 

11.10 Balansträning 

14.30 Guldkornet SPF har öppen mötesplats för 

alla i matsalen 

Onsdag 26 

17.00 Pubkväll med 70-tals tema 

Kvällen går i 70-talets tecken. Underhållning av 

Oskar Kjällgren & Kristoffer Hjelm med sånger  

vi minns från 70-talet.  

Mat & dryck samt kaffe med dopp.  

Kostnad: 150kr kontant  

Föranmälan from 3/10 samt betalning  

senast 19/10, begränsat antal platser. 

Torsdag 27 

10.00 Gemensam promenad i samarbete med  

PRO 

13.00 Brittas bingo 

Fredag 28 

13.30-15.30 Fredagsmys med tema ”Halloween” 

Söndag 30 

15.00-17.00 PRO har söndagscafé för alla på 

Lärkan 

 

Måndag 31 

15.00 PRO har bingo i matsalen för alla! 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i 

programmet. 

 

Välkomna till Lärkan  

hälsar Marlene, Marie-Louise & Maria 

 
 



 

Kontakt Om Träffpunkt Lärkan 
 

Här på träffpunkten finns möjlighet till social 

gemenskap för dig som är senior. Du är väl- 

kommen att delta på en aktivitet eller bara titta 

in för en stunds samvaro. Det finns möjlighet 

att köpa fika. 

 
 

 
Fysisk aktivitet på Lärkan 

 
• Sittgympa sittande på stol, rörelser till med- 

ryckande musik. 

• Balansträning stående rörelser med ev. stöd 

till härlig musik. 

• Gemensam promenad ta med din rullator 

eller dina stavar (finns även att låna) och 

promenera med oss. Avslutas med kaffe 

för den som önskar 
Alla pass är ca 30 min långa, ingen 

föranmälan krävs. 

 

• Cirkelträning 8 stationer som stärker 

kroppens muskler. Passet är ca 45 minuter, 

ingen föranmälan krävs och det är i 

källarlokalen på Allégatan 24. 

 

 

Gudstjänst 
 
Alla onsdagar kl.10.00 är det gudstjänst på 

Lärkan. Avslutas med kaffe för den som 

önskar. 

Aktivitetssamordnare 

Tel. 0512-310 11, 0512-310 10, 0512-310 09 

 
Vi finns även på Facebook och Instagram. 

www.facebook.com/traffpunkter 

www.instagram.com/traffpunktvara 

 
Mer information om oss hittar du på Vara  

kommuns hemsida, vara.se/traffpunkter 

 

I samarbete med 
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