
 

 

   

  

 

Aktiviteter på Navet 

Mars  - april  2019 
En träffpunkt för seniorer och anhöriga 

                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Besöksadress 

Furugården 

Ekgatan 4  

Vaggeryd 



 

 

 

Måndag kl.14:00. Hantverksgruppen 

”Flitiga händer”  
Handarbete. Sticka och virka till behövande. I källaren 

tillverkas fågelbord och fågelholkar. Gemensam fika 

kl.15:00. Ta med eget fikabröd.   

Måndagar  kl.16:15 Sittyoga                           
Med Reumatikerförbundet. Kostnad 25 kr/gång. 

Tisdagar kl.10.00 Bridge.                             
Kom och prova på att spela bridge. Ett samarbetar med PRO  

Tisdag kl.14:00 – 15:30 Tisdagsträffen 
Varje tisdag är du välkommen till en stunds 

gemenskap. Fika 20 kr 
 5/3   Fettisdag, mingel och prat. 

 12/3 Bingo med tilltugg. 25 kr. 

 19/3  Minigolf och liten tipspromenad om våren. 

 26/3 Navet stängt pga. Utbildning. 

 2/4 Skivor till kaffet. Vi spelar musik som har ett yrke i 
texten 

 9/4  Bingo med tilltugg. 

 16/4 Vi firar in påsken. Se ruta på andra sidan. 

 23/4  Chokladprovning, mingel och prat. 

 30/4 Vi firar in Valborg med sånger av PRO kören och 
kaffe och tårta. 



 

 

 

 

Torsdag kl.10:00 Gympa på sex ben. 
Välkommen att delta.                                                              

Inga förberedelser krävs.  
45 min. sittgympa och balansträning.  

Fika 20 kr.  ( obs ingen gympa 2/5 ) 
 

 

Fredag  kl.14:30 Körövning med PRO. 
Välkommen och delta. 

 
 

               Påsken på Navet! 

 Välkommen att fira in påsken 16/4 kl.14:00 

 Smörgåstårta  

 Underhållning 

 Kaffe och choklad. 

                                                        Kostnad 60 kr 

              Anmälan senast 8/4 till Anita 0370 – 68 85 88 

              Hjärtligt välkommen! 
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Aktivitetscentret Navet, Ekgatan 4, Vaggeryd 

Tel: 0370-67 85 88 | E-post: 
socialnamnden@vaggeryd.se 

www.vaggeryd.se  

                                  

Anhörigcafé på Navet 

Som anhörig är Du välkommen på våra anhörigcafé som är ett 

dropp in. Kanske vill du bara prata bort en stund, få lite information 

eller så är du helt enkelt fikasugen. Du kommer när Du vill under 

den utsatta tiden.  Vi bjuder självklart på fika och det finns en del 

information som Du kan ta med Dig. 

 13/3 kl.10:00 – 11:30 

 10/4 kl. 10:00 – 11:30 

 15/5 kl.10:00 – 11:30 

 

Du som anhörig är alltid välkommen att höra av dig till oss 

anhörigsamordnare i Vaggeryds kommun. 

  Anita Jonsson tele:  0370 – 67 85 88      anita.jonsson@vaggeryd.se 
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