
 

Röda Korset Mötesplats Kupan Gråbo  

Secondhandbutik & café  
Gråbotorg 15 

Må-on 10-18, to 10-20, fr 10-16  

och sista lördagen i månaden 10-14  

OBS to 13/4 öppet 10-16. 14-17/4 stängt 

Vecka 22– 35 må-to 10-18 fr 10-16  

2017 april-juni 

 
 
 
Arrangör 
 

 

Biblioteket, Röda 
Korset, i samv. med 

Vuxenskolan 
 

Carpe Diem  
 
 

 

Rädda Barnen 
 
 
IOGT/NTO Junis 
 

 

 
Frälsningsarmén 

 
 

 
Carpe Diem  

 
 

IOGT/NTO Junis 
 

 

 

Datum   Aktivitet   
  

 

30 mar Carina från Biblioteket ger oss boktips. Sedan blir 
 det kluringar och sällskapsspel  med Röda Korset.   
 

   6 apr Gotland runt i Carin Olofssons fotspår. Carin visar 
    bilder och berättar om sina vandringsleder.  
    (entré 40kr ink. fika)   

20 apr Musik som integrations verktyg. Julia Westergren 
 som leder projektet kommer och berättar och spelar 
 för oss. 
  

27 apr Allsångskväll med hyllning till våren.    
 Anders Karlsson sjunger och spelar. Musikquiz vid  

 programändring.  

 

4 maj Blott en dag, ett ögonblick i sänder. –Vi sjunger 
 sånger skrivna av Lina Sandell och berättar om 
 hennes liv.  

 

11 maj Morgan o Anette Gardelin besöker oss. Det blir  
  sång, musik och allsång för de hugade.   
  (entré 40kr ink. fika)  

 

 18 maj Fågelvandring med Jörgen Pettersson. –Ta med  
   kikaren! 

Reservation för sena ändringar 

 



 

 

Måndagar 
 

Kl. 18-20  Bräus, Gotländskt kortspel. Kom och spela vi lär dig. 
   //Arr Röda Korset  (t.o.m  24 april) 
 

Tisdagar  
Kl . 10-12 Carpe Diem, skiftande aktiviteter  film, bingo,  
   hjärngympa. Utförligt program finns att hämta på  
   Träffpunkt Gråbo.     
   //Arrangör Carpe Diem (t.o.m  30 maj) 
 
    
 

 Kl. 14,30 -16 Tisdagshäng med Junis.  (ej helgdagar och skollov) 
    För barn och ungdomar 

 Jämna veckor: Pyssel, spel eller annat som du gillar.  
 Ojämna veckor: Film, filmprat med popcorn och saft.         

   //Arrangör Junis IOGT/NTO 
 
 
 

Kl. 14,30 - 16 Läxhjälp. (ej helgdagar och skollov) 
   //Arrangör Rädda Barnen  
 

 

Onsdagar 
Kl. 16-18 Ojämna veckor, Poliskontoret öppet 

Kl. 17,30 - 19,30 Brottsofferjouren finns på plats  
 
 

Torsdagar 
 

Kl. 19   Cafékväll, olika arrangörer  
   Datum se framsidan. 
 

 



 

 
 

Frälsningsarmén tvättar fötter  
Har du trötta, torra fötter eller vill du bara koppla av en stund? 
Du får dina fötter tvättade, filade, masserade, insmorda med fot kräm medan  
du intar en enkel fika som vi bjuder på. 

Datum  Första onsdagen i månaden kl. 19-20,30 drop-in  

   5 apr 
   3 maj 
   7 juni 
 

Skapa nytt av gammal textil.     
Info och anmälan till Mia P. sodertorgsfotvard@tele2.se eller 070-9461347 
Begränsat antal.  

Datum   23 apr.  kl. 10-15,30   
   21 maj  kl. 10-15,30 
 

Arrangör: Röda Korset i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan 
 

Musikunderhållning och Go fika.  
(40 sittplatser, boka plats på tel. 288318 eller kom i tid). (kostnad 55:-) 

Datum   29 mar. kl 14,30  Conny Gahnström spelar och sjunger. 

       Go fika med våfflor. 

   26 apr.  kl 14,30  Lindgren o Kotz spelar och sjunger.  
 

Arrangör: Röda Korset i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan 

  

Kroppkakelunch (60kr. var av 20 kr går till aktuell insamling).  

Ingen avhämtning och så långt det räcker.     

Datum   20 apr.   kl. 11-13 
   18 maj     kl.11-13 
Arrangör: Röda Korset 
 
 

Klädbytardag 19 apr.  
Lämna in max 10 plagg på biblioteket senast 18/4. Ett plagg = en biljett.  
Byt biljett mot nytt plagg onsdag 19/4 kl 17-19 på Gråbobiblioteket.  
 

Samarrangemang: Gråbobiblioteket, Puma Ungdomsgård, Röda Korset. 
 



 

Träffpunkt Gråbo  
 

Gråbotorg 15   
621 51 Visby 

(0498) 28 83 18 
 

info@traffpunktgrabo.se 

www.traffpunktgrabo.se 

 

Gilla oss gärna på Facebook så får du fort-
löpande info om vad som är på gång. 

 

Vi som samverkar på  
Träffpunkt Gråbo 

 

 Brottsofferjouren 
 Bröstcancerföreningen Rosa 
 Cancer Gotland 
 Carpe Diem 
 Civilförsvarsförbundet 
 DBF - Demokrati för barns framtid 
 Finsam 
 Frälsningsarmén 
 Global Gotland 
 Gotlands Djurskyddsförening 
 Gotlands Prostataförening 
 IOGT/NTO/Junis 
 Polisen 
 Region Gotland / Förebyggande o 

Hälsofrämjande enheten 
 Rädda Barnen 
 Röda Korset 
 Studieförbundet Vuxenskolan 
 Visby Domkyrkoförsamling 
 Visby Stadsmission 
 

Vill du hjälpa till som volontär  
hos Röda Korset på Träffpunkt 
Gråbo? 

Kontakta oss på tel. 0498-28 83 08 eller  
kom förbi så visar vi dig vad vi gör. 

På Träffpunkt Gråbo kan du köpa se-
condhand, hos Röda Korset. Där fin-
ner du kläder från många tidsåldrar, 
husgeråd och andra läckra saker till 
hemmet. Passa på att fika, vi har 
hembakade bullar, kakor mm. gott. 
Hos oss kan du kopiera, låna dator, 
delta i någon av aktiviteterna eller 
bara vara.   

Gör ett miljösmart val, handla i  
Röda  Korsets Secondhandbutik 


