
 

Datum   Aktivitet   
 

31 okt   Catherine Booth - Frälsningsarméns moder.  
               Sång, musik och berättelse om en fantastisk kvinna.  
 
7 nov    Cafékväll med bingospel. 10 kr brickan och     
    fina priser utlovas. Kaffe finns att köpa. Välkomna! 
 
14 nov  Underhållning med Erik Ell´s som spelar och sjunger 
           samt allsång.  
 
21 nov   Cafékväll med bingospel, med fina priser. 
 
28 nov   Vi berätta om Gotland dövas förenings historia med       
   fotocollage och frågor om teckenspråk.  
 
5 dec   Musikunderhållning med SOS, med härlig musik från 
     60-talet. Vi bjuder på kaffe, lussekatt & pepparkakor. 

 

12 dec Julsånger, allsång med Åke Strömbom. 

Röda Korset  

Second-hand & café Gråbo  
Gråbotorg 15    tel. 28 83 18

Öppettider:  
Mån-ons 10.30-17 Tor 10.30-20 Fre 10.30-16 
Lör 30/11 kl 10-14   
Röda dagar stängt  

2019 nov-dec 

 
Arrangör 
 

 
 
 

Frälsningsarmén 
 
 
Carpe Diem 
 
 
BCF Rosa  
 
 
IOGT-NTO Junis 
 

Gotl. Dövas Förening 
 
 
 
 
 

Djurskyddet &  
Carpe diem 
 
IOGT-NTO Junis 

Reservationer för sena ändringar.                                             Välkomna! 



 

 

Måndagar 
Kl. 11-15 Funkibator & Funkibatorbutiken är på plats.  
   Övrig tid kontakta oss via FB: Funkibator Gotland eller   
   funkibator@traffpunktgrabo.se 
 
 

Kl. 18-20  Bräus, Gotländskt kortspel. Kom och spela vi lär dig. 
   //Arr Röda Korset 

 
Tisdagar  
Kl . 10   Bondtolva, vi spelar kort tillsammans. 
 

Kl . 10-12 Carpe Diem, skiftande aktiviteter  film, bingo,  
   Hjärngympa, utflykter. Utförligt program finns att hämta på  
   Träffpunkt Gråbo //Arrangör Carpe Diem   

 
Kl. 13-16 Fritidsbanken öppen. Fritidsprylar finns att  
   låna, helt gratis.  
    
 

Onsdagar 
Kl. 13-16 Fritidsbanken öppen. Fritidsprylar finns att  
   låna, helt gratis. 
    

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

 
Torsdagar 

Kl. 13-18 Fritidsbanken öppen.  Fritidsprylar finns  
   att låna, helt gratis. 
    

Kl. 19   Cafékväll, olika arrangörer se framsidan. 

 
Fredagar 

Kl. 13-16 Fritidsbanken öppen.  
   Fritidsprylar finns att låna, helt gratis. 
    
    



 
 

 
Frälsningsarmén tvättar fötter  
Har du trötta, torra fötter eller vill du bara koppla av en stund? Vi fortsätter med 
fottvätt, men också möjligheten att bara komma och fika och prata om  

man så vill. Ingång via caféet där det blir enkelt fika och samtal i väntan på din tur till 
fottvätten. Du får dina fötter tvättade, filade, masserade och  

insmorda med fotkräm och kan sedan sitta kvar för samvaro.  
 

Datum   6 nov kl. 19-20,30 drop-in  

   4 dec kl. 19-20,30 drop-in  

   8 jan kl. 19-20,30 drop-in 

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

Datum   24 nov kl. 10-15,30 
   

Arrangör: Röda Korset i samverkan med Vuxenskolan 
 

 
Kroppkakelunch (70 kr, varav 20 kr går till insamling).  
Ingen avhämtning och så långt det räcker.   
   

Datum   27 nov  kl. 11-13  
 
Arrangör: 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  
fortlöpande info om vad som är på gång. 

Vi som samverkar på  
Träffpunkt Gråbo 

 Brottsofferjouren 
 Bröstcancerföreningen Rosa 
 Carpe Diem 
 Civilförsvarsförbundet 
 Demokrati för barns framtid 
 Finsam 
 Fritidsbanken  
 Frälsningsarmén 
 För barn, unga, vuxna med utvecklings-

störning  
 Funkibator 
 Gotlands Demensförening 
 Gotlands Djurskyddsförening 
 Gotlands Dövas förening 
 Gotlands frivilliga samhällsarbetare 
 Gotlands Prostataförening 
 IOGT/NTO/Junis 
 Rädda Barnen 
 Röda Korset 
 Studieförbundet Vuxenskolan 
 Trea assistans 
 Visby Domkyrkoförsamling 
 Visby Stadsmission 
 

Vill du hjälpa till som volontär i Röda 
Korset Second-hand och Café Gråbo 
Söker dig som känner för att göra en insats 
ett par timmar i veckan. Vi vill gärna ha hjälp 
i  butiken, sortering och städ. Intresserad?  
kontakta Elisabet Lind 0498-28 83 08 

Röda Korsets Secondhand 
ger hopp och räddar liv på 
Gotland och i Världen

 

Second-hand ett smartare val än 
nyproducerat, för klimatets skull. 

 

I Röda Korsets Second Hand kan du   
handla klimatsmart. Hos oss hittar du 
kläder från många tidsåldrar, husge-
råd och andra läckra saker till hem-
met.  
Passa på ta en fika! Vi serverar ekolo-
giskt rättvisemärkt kaffe och te. Vi 
har goda hembakade bullar &  
kakor. Hos oss kan du kopiera, låna 
dator, delta i någon av aktiviteterna 
eller bara vara.   


