
                                                                                                                                                                 

 

                                                  Nyhetsbrev 13 

Hej!         13 oktober 2016 

HjärnPunktens Torsdagsaktiviteter är i full gång, i kväll för femte gången.  

Vi finns alltid på plats från kl 17.30 i Restaurang Fritz, vån 1, Dalheimers hus 

där vi umgås och fikar.  

Kulturprogrammet startar kl 18.30 och slutar senast kl 20.30. Hittills har det  

varit Europaquiz, USA-bilder och Sång och musik. Idag blir det Filmquiz 

(gratis) som vi löser tillsammans. Välkomna!  

Kommande torsdagars ”Kafé Dalheimer” i kulturkalendern ser ut så här: 

20 okt    Pop och country med Svens kapell. *    

27 okt    Mix av Crosby, Americana, Ryhtm & Blues m.m. gruppen Stoback. *                            

  3 nov   Musik av skiftande slag med Dalheimers hus egna förmågor…. Gratis! 

10 nov   John Prines Americanalåtar tolkas av en kvartett. *      

( * = kostnad 50 kr för HjärnPunktens deltagare, 100 kr för andra) 

…fortsättning följer i nästa nyhetsbrev. 

NYTT i planeringen, ”STYLING”: 

Från 9 november erbjuder vi en kurs i Hårvård / VardagsMakeup / Manikyr hos 

Frisörskolans Stylingklass åk 3 på Burgården. Se bilaga! Vi tar emot anmälan 

snarast på mail och telefon, se nedan. Kursavgift 150 kr. 

En ”ParaIdrottsDag” kommer att hållas här på Dalheimers hus lördagen 12 

nov, kl 11-15. Då finns möjlighet att prova på t.ex. Bordtennis, Boccia, 

Boxercise, Mattcurling, Bågskytte, Luftgevärsskytte, Rullstolsdans och 

Konstnärlig dans/dans. Se bilaga! Mer info kommer längre fram. 

Välkommen även på måndagar framöver mellan kl. 17-20.  

Studiecirklarna är nu ”halvtid” då vi redan haft 6 av 12 kurstillfällen! 

Och vi fortsätter som vanligt med gott fika, ”drop-in”-hörnorna där du  

kan få hjälp med dator/mobil eller pyssla, eller bara vara i god gemenskap.  

Ingen anmälan, bara att komma!  

Vänliga hälsningar 

Marie Hagby, verksamhetsledare 

tel. 0730-727257  

HjärnPunkten: 

Var: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12,  414 53 Göteborg 

Vill du ha nyhetsbrevet i pappersformat eller vet någon som vill ha nyhetsbrevet,  

ring eller maila oss. Epost: hjarnpunkten@hjarnkraftgoteborg.se 

mailto:hjarnpunkten@hjarnkraftgoteborg.se

