
KVÄLLSCAFÉ PÅ BIFROST våren 2023 

Tisdagar klockan 16:00-19:00 

OBS! Alla aktiviteter startar klockan 17:00 så vänligen kom i tid om du ska delta. 

Fika finns alltid att köpa i caféet. 

 

10 januari Bingo - 10 kr kontant per person 

17 januari Filmkväll med SVT – ”Snälla kriminella” med bland annat  

   Johan Glans 

24 januari  Pizzakväll – Välj mellan kebab, vesuvio och vegetarisk.  

  Kostnad 50 kr (swish eller kontant) för en halv pizza inklusive 

 dryck. Max 25 stycken. Anmälan senast 20 januari.  

31 januari Karaoke 

7 februari Vanligt café/Stick- och virkcafé 

14 februari ALLA HJÄRTANS DAG- DISCO 

21 februari Musikquiz – Melodifestivaltema. 10 kr kontant per person 

28 februari Bingo – 10 kr kontant per person 

7 mars  Filmkväll med SVT – ”Albert och Herbert” 

14 mars  Vanligt café/Stick-och virkcafé 

21 mars  Restaurangkväll - Vi dukar fint och äter gott tillsammans på  

  Bifrost. Välj mellan fläskfilé, rostbiff eller vegetarisk tallrik. 

 Kostnad 140 kr (swish eller kontant) per person inklusive dryck. 

 Max 25 personer. Anmälan senast 14 februari. 

28 mars  Karaoke 

4 april  PÅSKDISCO 

11 april  Våffelcafé – 10 kr per våffla 

18 april  Musikquiz – 10 kr kontant per person 

25 april  Vanligt café/Stick-och virkcafé  

2 maj  Filmkväll med SVT – Astrid Lindgren-tema 

 



9 maj Pizzakväll – Välj mellan kebab, vesuvio och vegetarisk.  

 Kostnad 50 kr (swish eller kontant) för en halv pizza inklusive 

dryck. Max 25 stycken. Anmälan senast 5 maj. 

16 maj Karaoke 

23 maj    Bingo – 10 kr kontant per person 

30 maj    Vanligt café/Stick-och virkcafé 

6 juni    Röd dag - stängt 

13 juni Restaurangkväll – Vi dukar fint och äter gott tillsammans på 

Bifrost. Välj mellan fläskfilé, rostbiff eller vegetarisk tallrik. 

Kostnad 140 kr (swish eller kontant) per person inklusive 

dryck. Max 25 personer. Anmälan senast fredag 2 juni. 

20 juni    Musikquiz – 10 kr kontant per person. 

 

Vid frågor och anmälan kontakta Beatrice Broberg, samordnare på Bifrost 

Ring: 0510- 77 67 42 

Mejla: beatrice.broberg@lidkoping.se  

 

ÖVRIG INFORMATION: 

Det är frivilligt att delta på aktiviteten som erbjuds. Vill man bara sitta i 

caféet till exempel går det fint.  

De aktiviteter som kostar står skrivet, såsom vid mat, bingo, musikquiz 

och övriga är gratis. 

De aktiviteter som man ska anmäla sig till står skrivet, annars dyker man 

bara upp. 

 

Stöd: Behöver du stödperson ska denna person finnas med under hela 

aktivitetens tid. 

Personal: För den som följer med vid aktivitet och också vill beställa mat, 

görs detta separat till Beatrice Broberg via ovanstående kontaktuppgifter 

mailto:beatrice.broberg@lidkoping.se

