KaSam-aktiviteter hösten 2018
14 oktober 11.00 – 13.00

Hemlingby

Vi träffas och grillar korv. För de som vill kan ju gå en sväng i elljusspåret.
Hästen Snärten och hennes kompanjon Lasse besöker oss klockan: 11.00 – 11.30 för en liten
åktur. Snärten har med sig rullstolsanpassad vagn.
Vi möts vid spårcentralen i Hemlingby friluftsområde (vindskyddet vid motionsspårens början).
Kostnad: 20 kr som vi fakturerar till dig som kund.
Häst och vagn kostar 20 kr som du betalar direkt till Snärten och Lasse

29 oktober 15.00 – 17.00

Bowling Gävle

Vi har fyra banor mellan 15.00 - 16.00 och vi fikar lite när det passar.
Det finns hiss via Norra Kungsgatan 5, så hör av er när ni är på plats så kommer vi och möter
upp. Vi kommer skriva ut telefonnumret på KaSams Facebook grupp senare.
Kostnad: 50 kr som vi fakturerar till dig som kund

31 oktober 13.00 – 15.00

Halloweenfika kontoret Gävle

Till alla våra kunder, assistenter, anhöriga och gode män.
Varmt välkomna till OP assistans Gävlekontor på Halloweenfika
Meddela oss hur många ni blir och ev. allergier senast 29 oktober genom att maila till
jessica.johansson@opassistans.se eller ring växeln på 026-14 38 38.
Kostnadsfritt

2 november 9:00 – 12:00 Sinnesriket – Sandviken
Upplev de underbara rummen på sinnesriket.
Här finns både naturrummet, vita rummet & mörka rummet m.fl.
Vi har stället för oss själva mellan 9.00 – 12.00.
Kostnad: 50 kr som vi fakturerar till dig som kund.

13 december 15.00 – 17.00

Lucia och julpyssel

Vi gör lite pyssel och lyssnar på julmusik.
Vi siktar på att hålla till i våra lokaler, finns det hjärterum finns det stjärterum
Kostnadsfritt
Anmälan gör du på 026-14 38 38, gärna några dagar innan aktiviteten.
Är du inte med i facebookgruppen och önskar blir det, hör av dig till Jessica på OP Assistans.
Hoppas att vi ses under hösten!
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