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Planerade VECKOAKTIVITETER mm under hösten 2021 

I nära samarbete med vår hyresvärd Blomsterfonden startar vi fr.o.m. 
måndag den 4 oktober upp alla våra aktiviteter igen i A39:ans 
samlingssal - se vidare nedan.  

Normala försiktighetsprinciper* gäller i samband med aktiviteternas 
genomförande och alla deltagare förutsätts vara fullvaccinerade. 

*Dvs. vi fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma om vi inte är helt friska 

 

QIGONG inomhus                                                                                       Säsongsstart 4 oktober 

Tills vidare måndagar kl. 11:00                                                               Samlingslokalen i A39:an 

 

BINGO  6 brickor = 30 kr + 5 kr/bricka till 7:e spelet                              Säsongsstart 4 oktober 

Måndagar kl. 14:00                                                                                   Samlingslokalen i A39:an 
                   

SPELCAFE´ med diverse olika kort- och brädspel som t.ex. (Canasta, schack etc. etc.)                                                                      

Tisdagar från kl. 13:00                                                                              Samlingslokalen i A39:an 

 

BRIDGE                                                                                                            Säsongsstart 6 oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Onsdagar från kl. 13:00                                                                            Samlingslokalen i A39:an   

                    

AKVARELLMÅLNING TILLSAMMANS - obs ingen kurs  - medtag eget material 

Torsdagar från kl. 13:00                                                                            Samlingslokalen i A39:an                                                                                                                          

UTOMHUSBOULE                                                                 Så länge vädret tillåter under hösten                                                                                      
Veckans samtliga dagar måndag-söndag,                                          Bouleplanen vid Grillhagen                                                                                                                   

När vädret inte längre tillåter spel utomhus flyttar boulen inomhus – se vidare nedan: 
INOMHUSBOULE                           Torsdagar kl. 10-12                             Samlingssalen i A39:an                                                                                     
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DATA-/IT-/MOBIL SUPPORT OCH UTBILDNING                                                               kl. 10-12 ca  

4:e tisdag förmiddagen i okt. och 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e tisdag förmiddagen i nov., 

samt 1:a och 2:a tisdag förmiddagen i december                                       Samlingssalen i A39:an                                                                          

AKTIVITETER vissa torsdagar - se vidare nedan:                                                                                                                                                                                                             

PUB- OCH MUSIKAFTNAR                                                                                                     kl. 19-21 ca 

4:e torsdagen i okt. och nov. samt 3:e torsdagen i dec.                            Samlingssalen i A39:an 

BERÄTTELSEKVÄLLAR                                                                                                            kl. 19-21 ca  

Premiär för denna nya aktivitet är torsdagen den 21 oktober                Samlingssalen i A39:an                                                  

AKTIVITETER vissa fredagar* - se vidare nedan:  

FILMVISNING                                                                                                                                kl. 13:00 

2:a fredagen i okt. och 1:a fredagen i nov.                                säsongstart fredag 8/10 kl. 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                               Samlingssalen i A39:an                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* förutsatt att lokalen ej är bokad av hyresgäster eller utomstående fredag-söndag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BIBLIOTEKET alltid öppet och bemannat (dock ej sommartid) av intresseföreningen  

måndagar kl. 14.00 – 15.30 under vår och höst. Filmer utlånas. Annebodavägen 35, 1 tr. 

Där finns även en pärm med medlemsinformation, bl.a. kopior av protokoll från års- och 
medlemsmöten. 

PUB-OCH MUSIKAFTNAR, RESOR-OCH UTFLYKTER, MIDDAGAR OCH ÖVRIGA GEMENSAMMA 
TRÄFFAR SAMT FÖREDRAGS-OCH BERÄTTARKVÄLLAR  ANSLÅS SEPARAT PÅ SAMTLIGA 
ANSLAGSTAVLOR OCH LÄGGS IN PÅ HEMSIDAN         

 OBS - IBL:s aktiviteter enligt ovan kan ställas in om Blomsterfonden själva behöver nyttja viss 
dag/ar och tid/er för att genomföra egna aktiviteter i A39:ans samlingssal typ för 
vaccinationer etc.  

Hemsida www.ibl-blomsterfonden.se, Mejl: kontakt@ibl-blomsterfonden.se, + brevlåda utanför biblioteket 
 

Om frågor på ovan: kontakta gärna Jonny Svensson / jonny@centrifug.se / 070-896 41 60                                                           
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