
Välkommen till
Träffpunkten
Gula Villan
Program för september



Torsdag 1/9 kl 14.00

Torsdagscafé som arrangeras av frivilliga
Ulf Lundberg – ”TAEN” Berättelse ur verkliga livet



Fredag 2/9 kl 13.30

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Måndag 5/9 kl 10.00

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Tisdag 6/9 kl 10.00 

Gula villans damträffar 
Social gemenskap, sång och musik med Hans Forsell



Tisdag 6/9 kl 13.30 

Gula villans gubbaträffar 
Social gemenskap
Blandade musikfrågor med roliga minnen från ungdomstiden



Onsdag 7/9 kl 13.30 
Gula villans onsdagsträffar
Börje Gunnevik – Naturfotograf och föreläsare

Många års spårning och spaning efter utter har lett fram till att jag 
började hålla föreläsningar om detta fantastiska djur, utter. Detta 
har gjort att jag har anlitats som expert av myndigheter gällande 
inventering och rättsliga frågor, där skyddet av utter åberopats. 

Sveriges Radio P1 Naturmorgon var med mig i naturen en dag och 
spanade efter utter, ett reportage som sedan sändes. Radio P4 
Jönköping har intervjuat mig kring anläggande av faunapassager. 
som den vid infarten till Aneby.  

I mina föreläsningar får vi lära känna 
uttern i dess olika livsmiljöer och höra vad
som görs för att bevara arten. 

Varmt välkomna!



Torsdag 8/9 kl 14.00

Torsdagscafé som arrangeras av frivilliga
Sång och musik  - ”TMB” Herrtrio med Britt



Fredag 9/9 kl 13.30

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Måndag 12/9 kl 10.00

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Tisdag 13/9 kl 10.00 

Gula villans damträffar 
Social gemenskap
Vi pratar om olika sorters knopar och vad de kan vara bra till.



Tisdag 13/9 kl 13.30 

Gula villans gubbaträffar 
Social gemenskap
Vi pratar om olika sorters knopar och vad de kan vara bra till.



Onsdag 14/9 kl 13.30 

Gula villans onsdagsträffar 
Vi får höra mer om: 
Carl-Gustav Lindstedt från Kungsholmen, Stockholm
Svensk skådespelare, komiker, revyförfattare och skribent



Torsdag 15/9 kl 14.00

Torsdagscafé som arrangeras av frivilliga
Kurt Bjerkander sjunger och bjuder på berättelser



Fredag 16/9 kl 13.30

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Måndag 19/9 kl 10.00

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Tisdag 20/9 kl 10.00 

Gula villans damträffar 
Social gemenskap 
Musik jag tyckte om när jag var ung



Tisdag 20/9 kl 13.30 

Gula villans gubbaträffar 
Social gemenskap med önskat tema
Musik jag tyckte om när jag var ung                      



Onsdag 21/9 kl 13.30 

Gula villans onsdagsträffar 
Vi får höra mer om:
Sara Sjöström från Rönninge, Stockholms län
En fantastisk svensk simmare med ett stort antal VM - och 
EM guld.



Torsdag 22/9 kl 14.00

Torsdagscafé som arrangeras av frivilliga
Bingo



Fredag 23/9 kl 13.30

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Måndag 26/9 kl 10.00

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Tisdag 27/9 kl 10.00 

Gula villans damträffar 
Social gemenskap 
Vi firar äpplets dag i efterskott!



Tisdag 27/9 kl 13.30 

Gula villans gubbaträffar 
Social gemenskap 
Vi firar äpplets dag i efterskott!



Onsdag 28/9 kl 13.30 

Gula villans onsdagsträffar 
Vi får höra mer om:
Lennart Hyland från Tranås i Småland
Svensk journalist och programledare för Sveriges radio och 
Sveriges television med program som Hylands Hörna 



Torsdag 29/9 kl 14.00

Torsdagscafé som arrangeras av frivilliga
Musik och sång av Robert och Irené Jansson



Fredag 30/9 kl 13.30

Friskvård med social gemenskap
Tillsammans genomför vi stärkande  och energigivande 
rörelser till härlig musik. 
Var och en deltar utifrån sina förutsättningar. 



Träffpunkten Gula Villan

Vi vänder oss till seniorer i 
Aneby Kommun.

I första hand är det en förebyggande
verksamhet, för att stimulera till boende

i hemmiljö. 

Verksamheten utförs av frivilliga och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Har ni några frågor kring programmet kontakta:

Madeleine, SV 0704-31 39 36

madeleine.svard@sv.se


