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Mariaträffen
En generationsöverskridande träffpunkt öppen för alla

Helgfria vardagar kl. 10–16 
Torsdagar kvällsöppet kl. 16–19  
 (ej 18 april och 20 juni)

Vår  2019



Välkommen till 
Mariaträffen!
Mariaträffen är en generationsöverskridande träffpunkt. 
På dagtid är det öppet hus för alla åldrar, barn i vuxens 
sällskap. På kvällar och helger kan lokalen hyras av för
eningar, se kontaktuppgifter längst bak i programmet. 

Här kan du fika, läsa tidningar, låna dator och symaskin, 
spela spel, måla, pussla, pyssla och starta eller gå med  
i intressegrupper. Musikunderhållning och föreläsningar 
blandas med aktiviteter som besökarna själva leder.  
För de yngsta besökarna finns leksaker, barnstol och 
micro att låna. Var med och skapa Mariaträffen  
– vad vill du göra här?

Alla aktiviteter är kostnadsfria och utan föranmälan om 
inte annat anges.  
Kaffe, övrig dryck, kaka och knäckesandwich kostar  
10 kronor styck och finns alltid att köpa.  
Studiecirklar och filmvisning sker i samarbete med  
Studieförbundet Bilda.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.



Aktiviteter varje vecka

MÅNDAG
12–14 Handarbetsgrupp 
14.30–15.20 Linedance fortsättningsgrupp (t.o.m. 13 maj) 
15.30–16.20 Linedance nybörjargrupp (t.o.m. 13 maj)

TISDAG
10–10.40 Lättgympa (Mariaträffen öppnar kl. 9.45) 
11–11.40 Lättgympa

ONSDAG
13–16 Föräldrarådgivning (t.o.m. 12 juni)

TORSDAG
12–14 Måla mandala

FREDAG
12–13 Musikunderhållning eller föreläsning
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April

Vecka 14

IT-café
Har du frågor om din mobil eller 
surfplatta? Kent tipsar och hjälper.

Torsdag 4 april kl. 17–19

Revy Martin
Med Martin Lantz och Mats  
Strömberg. Revyunderhållning  
med glimten i ögat.

Fredag 5 april kl. 12–13

Vecka 15

Första hjälpen
Föreläsning med Civilförsvars
förbundet. Friska upp dina kunska
per om stabilt sidoläge, ABC och 
akuta sjukdomstillstånd.

Torsdag 11 april kl. 17–18.30

Speldags:  
Livet är som en solbänk
Musikunderhållning med Maria Pihl.

Fredag 12 april kl. 12–12.30

Vecka 16

Intensiv datakurs  
med Kent
Fyra tillfällen som bygger på var
andra. Lär dig mer om Windows 7, 
10, Office 365 eller Office 2016. 
Ingen förkunskap krävs. Kursen är 
kostnads fri och du tar med dig en 
egen dator. Obs! Föranmälan,  
begränsat antal platser. Del 1 av 4.

Måndag 15 april kl. 10.30–12

Datakurs
Del 2 av 4, se information ovan. 
Föranmälan.

Tisdag 16 april kl. 14–15.30

Speldag för alla åldrar
Kom och spela brädspel och 
sällskapsspel. Kl. 11 är det bingo 
(kostnads fritt) med vinster som  
passar alla åldrar.

Onsdag 17 april kl. 10–16

Datakurs
Del 3 av 4, se information ovan. 
Föranmälan.

Onsdag 17 april kl. 14–15.30 
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Måla påskmandala
Påskfika säljs för 20 kr per person. 
Alla som är påskutklädda bjuds  
på fika!

Torsdag 18 april kl. 10–14 

Datakurs
Del 4 av 4, se information ovan. 
Föranmälan.

Torsdag 18 april kl. 14–15.30

Långfredagen
Stängt.

Fredag 19 april

Vecka 17

Annandag påsk
Stängt.

Måndag 22 april

Filmkväll: 
Hundraettåringen  
som smet från notan  
och försvann
Vi följer Allan Karlssons fortsatta 
äventyr i denna uppföljare.

Torsdag 25 april kl. 17–19

Speldags: På alla vis
Musikunderhållning med Maite  
Bartos och Tomas Markusson.

Fredag 26 april kl. 12–12.30

Maj

Vecka 18

Första maj
Stängt.

Onsdag 1 maj

Kalas för alla åldrar!
Vi firar Mariaträffens 3årsdag med 
mingel och musik. Kl. 17 startar  
musikunderhållningen. Välkommen!

Torsdag 2 maj kl. 16–19

Vad är sorg?
Sorg är mer än att förlora en nära 
anhörig; det kan vara separationer, 
flytt, arbetslöshet, barnlöshet, sjuk
dom, brustna relationer, ekonomiska 
problem, missbruk m.m. Obearbetad 
sorg kan bli ett tungt bagage och 
kan hindra oss från att leva vårt liv 
fullt ut. En föreläsning i ämnet kan 
vara ett första steg till känslo mässig 
frihet. Med Helena Klavefors, utbil
dad vid Svenska Institutet för sorge
bearbetning i Stockholm.

Fredag 3 maj kl. 12–13.30
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Vecka 19

Adoption utifrån  
en adopterads perspektiv
Föreläsning utifrån områdena an
knytning, identitet, återresa/rötter
sök samt Sverige och ursprungslän
der. Med Mary Rhedin, socionom och 
själv adopterad från Indien.

Torsdag 9 maj kl. 17–18

Speldags:  
Den frusna orkestern
Kostnadsfri musikunderhållning  
med John Holmström, Alfred Lorinius 
och Lina Melander.

Fredag 10 maj kl. 12–12.30

Vecka 20

Vad kan vi göra för dig? 
Kom och träffa stadsdelens nya 
fixare Pontus, volontärsamordnaren 
Marcus, anhörigkonsulenten Ann 
och Thommy Ekegren från Senior
läger. Här kan du få svar på sådant 
som rör dig som är senior.

Onsdag 15 maj kl. 14–16

Öppen dialog
Kom och tyck till om  
Mariaträffen! Vi bjuder på fika.

Torsdag 16 maj kl. 17–18.30

Göteborgsvarvet  
– Ett annat varv
Föreläsning med Harry Ericksson 
om varvet som bl.a. springs genom 
Majorna och de gamla varvsområde
na på Hisingen. Harry var med och 
grundade varvet – välkommen till  
ett stycke Göteborgshistoria!

Fredag 17 maj kl. 12–13

Vecka 21

Hur kan vi göra Majorna 
till en mer cykel- och 
gångvänlig stadsdel? 
Gunvor Bergquist från Hyresgäst
föreningen berättar om projektet 
Cykelstaden Majorna.

Torsdag 23 maj kl. 17–18

Speldags
Musikunderhållning.  
Se aktuellt anslag.

Fredag 24 maj kl. 12–12.30

Megaloppis i Majorna
Mariaträffen har öppet hus  
för alla åldrar.

Söndag 26 maj kl. 11–16
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Vecka 22

Kristi himmelsfärds dag
Stängt.

Torsdag 30 maj

Musikquiz med Thomas
Kom och testa dina kunskaper,  
vi delar in i lag på plats.

Fredag 31 maj kl. 12–13

Juni

Vecka 23

Nationaldagen
Stängt.

Torsdag 6 juni

Havshäng vid Plaskis
Sjöfartsmuseet Akvariet besöker  
Mariaträffen med Sjöodjur, klapptank, 
fiskedamm och pyssel. En hel dag för 
alla åldrar! Se separat program.

Fredag 7 juni kl. 11–15

Vecka 24

Mångfaldsfika för  
alla åldrar
Välkommen att fika i regnbågens  
alla färger, pris 20 kr per person.

Torsdag 13 juni kl. 16–19

Filmvisning:  
The danish girl
Vi uppmärksammar West Pride  
genom att visa denna Oscars
belönade film med svenska Alicia 
Vikander. En gripande, verklighets
baserad historia om kampen för att 
få vara den person som en var född 
att bli.

Fredag 14 juni kl. 12–14

Vecka 25

Midsommarfika
För alla åldrar, pris 20 kr per person.

Torsdag 20 juni kl. 12–14

Midsommarafton
Stängt.

Fredag 21 juni

Vecka 26

IT-café
Har du frågor om din mobil eller 
surfplatta? Kent tipsar och hjälper.

Torsdag 27 juni kl. 17–19

Quiz
Kom och testa dina kunskaper,  
vi delar in i lag på plats. Vill du hålla i 
ett quiz? Kontakta Mariaträffen!

Fredag 28 juni kl. 12–13



Mariaträffen
Mariaträffen är en generationsöverskridande träffpunkt.  
På dagtid är det öppet hus för alla åldrar och barn i vuxens sällskap.  
På kvällar och helger kan lokalen hyras av föreningar.  
Se uppgifter nedan.

Öppet helgfria vardagar kl. 10–16  
samt kvällsöppet torsdagar kl. 16–19

Kontaktuppgifter 
Adress: Älvsborgsplan 1 
Telefon: 031365 88 27 
mariatraffen@majornalinne.goteborg.se

        www.facebook.com / mariatraffen 

Vill du hyra Mariaträffen?
Gå in på www.bok.goteborg.se eller mejla kundservice@ioff.goteborg.se 
Telefon: 031368 20 00

Vill du bli volontär i Majorna-Linné? 
Träffa volontärsamordnaren måndagar kl. 12–14 på Mariaträffen. 
Telefon: 031365 82 95
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Vill du ställa  ut i galleriet?  Vi tar nu emot nya anmälningar!
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