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     Sommarprogram 
           2021 

På grund av Covid - 19 så har Svängrummet under sommaren inga gruppverksamheter inomhus.  

Vid våra utomhusaktiviteter är det fortsatt viktigt att alla deltagare hjälper till att ”Coronaanpassa” träffarna, 
dvs hålla avstånd, tvätta händerna och att vid minsta sjukdomssymtom stanna hemma!  

Stavgångsgruppen träffas måndagar och onsdagar kl 10. Samling utanför kyrkan, Svängrumsgatan 59. 

Gruppen bestämmer gemensamt vilken runda de går från gång till gång. Medhavd fika eller matsäck. 
Kontakt: Ulla. J Tel: 0737- 052290 

Promenad i lugnt tempo onsdagar kl 11. (v 23-27) Gruppen träffas vid Svängrumsgatan 59 och 

bestämmer gemensamt vart rundan bär. Ta gärna med lite fika. Kontakt: Sofia R tel: 477641, 0702-638469 

Tisdagspicknick utanför kyrkan, den 29/6, 6/7. Kl 10.30-12 Sätter vi ut stolar och bord på 

gräsplanen bakom kyrkan. Var och en tar med sin egen fika och mugg att dricka ur.  Välkommen!  

Boulegruppen tisdagar kl 12. (jämna veckor) from v 30 Flatåsparken. Kontakt Leif S Tel: 0706-544398 

Cykelutflykter                                                                                         
För dig som har cykel och vill göra gemensamma utflykter är så är tre tillfällen inplanerade. Gruppen träffas 
utanför Flatåskyrkan kl 10 för gemensam cykelfärd. När utflykten går till ett café eller konditori brukar vi fika  
där, på de övriga utflykterna, medtag matsäck samt ev badkläder. Vid intresse kan fler datum bokas in, och 
gruppen rulla på..      Kontakt:   

Fredagen den 18/6  Billdal, Bärnarps konditori Kerstin V 073-9984063 
Fredagen den 2/7 Hovås  Eva W 072-395 51 91                        
Fredagen den 16/7 Marholmen  Mica N 079- 0261543 
Fredagen den 6/8 Saltholmen, Café Paradiset    Mica N 079- 0261543 
Fredagen den 20/8 Färjenäs Café  Eva W 072-395 51 91                        

Träffas utomhus Vi har utemöbler som går att ställa fram utanför kyrkan, så om en grupp vill träffas 

utomhus så går det att ordna. Kontakt: Mica eller Sofia 

Bokcirkeln  
Vill du läsa och diskutera böcker med andra? Bokcirkeln träffas ca 1 ggr i månaden och samtalar om böcker 
de läst. Gruppen bestämmer tillsammans vilka böcker de ska läsa från gång till gång..  För mer information 
och datum för träffarna, kontakta: Lars. W 070 3714044 

Detta händer också: 

Promenad till villa Tureberg 
Inger Kirbach Levin visar sitt barndomshem Tureberg, vid Frölunda borg, där släkten bott sedan mitten av 1800-
talet.  Inger kan berätta om den tid då huset var trädgårdsmästeri och drevs av hennes föräldrar. Medtag fika. 
Samling vid Flatåskyrkan kl 10. Därefter går vi gemensamt i lugnt tempo mot villa Tureberg. 
Begränsat antal deltagare. 
OBS Anmälan till Sofia:  0702638469, 477641, E-post: svangrummet@flataskyrkan.se 


