
JULSCHEMA 2019 

 
Från och med v.50 (9 december) har vi förändringar i ordinarie 

schema och det lagas begränsat med lunch i köket.  

Öppettiderna är som vanligt förutom vid jullunchen då vi öppnar 12 

för de som anmält sig. Till jullunchen, julgrupp och julkrans behövs 

anmälan för att vi ska kunna köpa in varor och material. Se respektive 

aktivitet för senaste datum att anmäla sig.  

Aktivitetshus Väster är stängt från 23 december och öppnar åter den 

7 januari. Aktivitetshus Hisingen kommer att vara öppet alla 

mellandagar. 27 och 30 december samt 2 och 3 januari kommer 

personal från Väster att finnas på Hisingens Aktivitetshus. 

V.50 

Måndag: 9/12  

13-15.15 Vi gör julkort, kostnad 5 kr/st 

13.30-15.15 Bordtennis med FVK 

Tisdag:  10/12 

9.30-12 Stick-o virkgrupp  

9-12 samt 13-15.15 Gör din egen julkrans,  

kostnad för material tillkommer  

OBS! anmälan senast 6/12. 

12-13 Lunch Julinspirerad fisk 



Onsdag:  11/12  

9-12 o 13-15.15 Julpyssel,  

kostnad för material tillkommer.  

 13.15-15.15 Hemmabowling med Vincent 

Torsdag: 12/12  

9-12 Julpyssel, kostnad för material tillkommer.  

9.30-11.45 FU Kurs i körsång, 

Vi stänger 12. 

Fredag:  13/12 

9-12   Vi umgås, spelar sällskapsspel, julmusik  

12-13 Lunch Vintergryta 

13.15 Lussefika med julquiz 

14-15.15 Bordtennis 

V. 51 

Måndag: 16/12 

13-15.15 Gemensamt julpyssel, kostnad för 

material tillkommer.  

13.30-15.15 Bordtennis med FVK 

Tisdag: 17/12 

 9.30-12 Stick-o virkgrupp 

  9-11 Vi umgås, spelar sällskapsspel, julmusik 

 11-12 Fridans med Vincent. 

13-14 Vi går en promenad i naturen och plockar material till 

julgrupperna. 

                     

Onsdag: 18/12  

Jullunch, endast öppet för de som anmält sig.  

Vi öppnar 12 denna dag.  

OBS! anmälan senast 6/12, kostnad 50 kr. 



 

Torsdag:  19/12  

9-12 Vi gör julpyssel,  

kostnad för material tillkommer.  

12-13 Lunch, rester från julbordet. 

13-15.15 Vi umgås, spelar sällskapsspel, julmusik 

Fredag: 20/12  

9-12 Gör din egen julgrupp, kostnad för material 

tillkommer.  

 OBS! anmälan senast 13 december. 

13.15 Fredagsfika med julquiz 

14-15.15 Bordtennis 

Tisdag: 7/1 

 9.30-12 Stick-o virkgrupp  

10-12 Nutidsfrågor, sällskapsspel 

13.15.15 Öppen sömnad 

Onsdag:  8/1  

13-15.15 Vårupptakt med fika 

 

Utöver dessa aktiviteter kan vi även när det finns möjlighet spela 

bordtennis, hemmabowling, brädspel, Skipbo mm.  

Säg till personalen om du vill göra något av detta eller kom med egna 

förslag.  

Har du frågor om något så kontakta oss  

Aktivitetshus Väster 031-367 94 80 

 


