
MÅNDAG 20 MAJ
Invigning av Rönningegårdens 
dansbana
11.00

Underhållning med komikern  
Babben Larsson
14.00, Skansenskolans aula
Anmälan: Anmäl dig via 
servicecenter, 0485-470 00, 
eller www.morbylanga.se. 
Begränsat antal platser. 
Demensteamet finns på plats 
innan och efter evenemanget.

Cirkelträning med  
Mörbylånga Goif
16.00-17.00, Skansenskolans 
sporthall

TISDAG 21 MAJ
Yogainstruktör Anna 
Reuterswärd från Alunhälsan 
ordnar kort introduktionspass 
i yoga med inriktning 
avslappning och andning
10.00, Alungården

Föreläsningar på Kärnhuset, 
Äppelvägens äldreboende:
Ann-Charlotte Magnusson 
föreläser om öländska 
kvinnoöden
10.00

Pia-Lena från Kalmar 
länsmuseem föreläser om 
Sandby borg
11.00

Trubadur och café med 
Tony Elmgren
14.00-15.30, Lindero

ONSDAG 22 MAJ
”Våga cykla” – ett kort pass 
på träningscykel på 5-10-15 
minuter utifrån eget önskemål 
med Eva Hansson Törngren. 
För dig som vill förbättra din 
kondition på ett tryggt sätt på 
en cykel som inte vinglar eller 
faller omkull. 
10.00, Alungården

Föreläsningar på Ladan: 
Sven Ekberg visar en film om 
öländsk sjöfart och fiske
10.00

Svante Wennberg föreläser om 
Ölands järnvägar
11.00

Sveriges pensionärsförbud 
(SPF) arrangerar illustrerade 
sånger
10.30, Rönningegården

Glada bokens orkester spelar
14.00, Lindero

En föreläsning om ’Fake 
news’. Kan man lita på allt 
som rapporteras i medier 
och sociala medier och vilka 
varningstecken finns det?
14.00, Färjestadens bibliotek

Spinning till 60-talsmusik med 
Mörbylånga Goif
16.00, Mörbylånga Goifs lokal, 
Köpmangatan 8, Mörbylånga

TORSDAG 23 MAJ
Hälsoinspiration –  
”Lätta vardagsrörelser”  
(ca 30 minuter) med Alunhälsan
11.00, Alungården

Modevisning med seniorshopen
13.00, Lindero

Annika Lennartssons 
dansbandsorkester spelar på 
Ladan. Dans och musik! 
17.00-20.00 
Fikaförsäljning finns!
Anmälan: Anmäl dig via 
servicecenter, 0485-470 00,  
eller www.morbylanga.se. 
Begränsat antal platser. 

Välkommen till Äldreveckan 
20-24 maj 2019 i Mörbylånga kommun

Nu sätter vi guldkant på tillvaron! Äldreveckan skapar nya mötesplatser,  
inspirerar till aktiviteter och bidrar till glädje och välmående. Välkommen!

Innehållet står Mörbylånga 
kommun, föreningar och andra 
verksamheter för. Företagare, 
privatpersoner och andra stödjer 
på olika sätt arrangemanget och 
ger en hjälpande hand att sprida 
programbladet.


