Torsdag 26/5 Kristi himmelsfärdsdagen!
Kristallen har stängt i dag p.g.a. röd dag
Fredag 27/5

Önskemusik på Flintografen med
muffins tema! Två smarriga sorters
muffins serveras då det firas Muffinsdagen!
Musik och kakor är ett vinnande koncept!
Kl.13.30.
Vecka 22
Måndag 30/5
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Tisdag 31/5
Sittgymnastik kl. 10.00.

Hundbesök! Sussie kommer och hälsar på
med sin hund! Kom och gosa och ta en kopp
kaffe och avnjut er tisdag här hos oss. Kl.
13.30

Telefonnummer till Kristallen:
0411-53 61 80
Instagram:
@kristallen_skurup
#dgvkristallen
Mail: cecilia.martensson@skurup.se
Önskar man att få vårt månadsprogram
mailat/postat till sig så kontakta oss gärna.

Maj månad!
Vitsipporna står i full blom och
träden skiftar mer och mer för var
dag som går.
Naturen är i sitt esse just nu!
Kristallen har även börjat att
blomma mer och mer och vi kan
erbjuda er i Maj månad en hel del
spännande stunder tillsammans.
Varför inte vara med på
Landskapsfinalen? Eller testa på
att gjuta rabarberblad/fågelbad,
eller om man vill kela med små
djur? Här är allt ni kan önska er.
Har ni några önskemål framöver
vad ni vill vi ska göra så tar vi
tacksamt emot tips och idéer.
Verksamheten är för er!
Ha en härlig månad och njut av
solens strålar och naturens
skiftningar!

Mötesplatsen Kristallen
- Flintebro -

Maj 2022
Öppet för alla seniorer i
Skurups Kommun

Vecka 18
Måndag 2/5
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Tisdag 3/5

Rabarberbladsgjutning! Har ni inte tidigare

Musikunderhållning! En glad speleman

fått möjlighet att gjuta ett rabarberblad tycker vi
att ni ska ta chansen idag! Kl. 13.30 startar vi upp.
Kaffe och kaka serveras till er som bara önskar
det. Endast cementgjutning 30 kr.

kommer och spelar och sjunger för oss! Notera
tiden! Kl. 14.30. Kaffe/kaka och
musikunderhållning kostar 30 kr.

I dag håller vi Kristallen stängd p.g.a planeringsdag!

Onsdag 4/5

Kaniner och marsvin! Vi får besök från Nils
Holgerssons gymnasiet med smådjur! Möjligheten
att klappa kaniner och känna den härliga pälsen
nära inpå. Vilken härlig onsdag vi kan erbjuda er!
Vill man inte klappa smådjuren så är man varmt
välkommen att komma och bara ta en fika
tillsamman. Kl. 13.30
Torsdag 5/5

Internationella Kebabdagen! Grillen på
hörnan nere i samhället har blivit en ”snackis”,
fantastiskt god kebab serveras och det är en
smakupplevelse du lär minnas! Vi tar och vandrar
neråt byn och äter en god kebab tillsammans
[eller vad man nu väljer]. Var och en betalar sin
egen mat på plats. Samlas på Kristallen kl. 10.30.
Går lika bra att mötas upp nere i byn om man så
önskar. Anmälan krävs.
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Fredag 6/5
Önskemusik på Flintografen kl. 13.30
Vecka 19
Måndag 9/5
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Tisdag 10/5
Sittgymnastik kl. 10.00.

Onsdag 11/5

Seniorshopen! Äntligen kan vi
välkomna tillbaka Carita och
Seniorshopen! Vi utlovar
modevisning, glädje och en trevlig
shoppingeftermiddag! Vill man gå mannekäng
får man gärna anmäla sitt intresse! Kl. 14.00.
Torsdag 12/5
Promenad kl. 10.00
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Fredag 13/5
Önskemusik på Flintografen kl. 13.30
Vecka 20
Måndag 16/5
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Tisdag 17/5
Sittgymnastik kl. 10.00
Onsdag 18/5

Landskapsrätts FINAL!
Efter 24 olika måltider är vi
äntligen i mål nere i Skåne!
Vilka landskapsresor vi har
gjort, massor med god mat,
trevliga samtal, och vi har fått tal del av
spännande fakta om alla landskap vi har passerat.
I dag går vi i mål, landskapet vi befinner oss i just
nu – Skåne! Välkomna till bords kl. 12.00. Kostnad
120 kr. Kanske vi även får uppleva lite musik till
bords… Anmälan krävs.

Torsdag 19/5
Promenad kl. 10.00
Gudstjänst med Skurups församling. Notera
tiden! Kl. 15.00. Efteråt finnes möjlighet till fika
och samtal om man så önskar.
Fredag 20/5
Spa dag! Passa på att få härlig handmassage och
manikyr i sparummet. En härlig atmosfär och
mjuka toner från högtalarna. Det serveras även en
god smoothie under tiden. Kostnad 20 kr. Anmäl
er i pärmen för vald tid.
Vecka 21
Måndag 23/5 Juni månadsprogram ges ut!
Bingo kl. 13.30 [kostnad 35 kr]
Tisdag 24/5
Sittgymnastik kl. 10.00
Film; ”Sameblod” –”Elle Marja går på
samisk internatskola med sin lillasyster och ska
snart ta över som renskötare i familjen”.
Filmen startar kl. 13.30, fika serveras till er
som önskar under tiden.
Onsdag 25/5

Ut i det blå! Vår absoluta favoritutflykt är
tillbaka! Passa på att säkra er plats. Vi åker tidigt
och är i väg en hel dag. Vi utlovar natur,
upplevelser, vackra vyer under dagen. Vi packar
med en matigare fika och på eftermiddagen tar vi
en god kopp kaffe. Kostnad 200 kr. Vi åker från
Kristallen kl. 9.00. För att kunna följa med måste
man kunna ta ett litet kliv upp i minibussen.
Anmälan krävs.

