
 

MATLAGNING  

Plats: Afasiföreningens lokaler 

Ledare: Pyret Andersson 

Pris: 150: -/gång inkl. mat  

Max 6 pers.  

Anmälan senast två veckor innan varje tillfälle (först till 

kvarn) 

Det går att anmäla sig till ett tillfälle var för sig.  

En spännande matresa genom färg och form! Vi hjälps åt 

att förbereda maten, laga den och så samlas vi runt en 

gemensam god lunch!  

Medtag eget förkläde och ett glatt humör!  

 

 

 

 

 

LÄSECIRKEL, ”DET FÖRDOLDA” 

Plats: Afasiföreningens lokaler 

Ledare: Marianne Åkerlund 

10 gånger (måndagar) 

Pris: 500: -  

Max 6 pers.  

Anmälan senast 27/8 

Vi läser Hjorth- och Rosenfeldts spännande bok 

*Högläsning efter egna förutsättningar. 

*Genom högläsning tränar vi talet. 

*Vi lyssnar och tränar oss i att associera. 

*Vi tränar koncentrationen med hjälp av 
mindfulnessprogram 
 

Välkommen till en spännande stund i trevlig gemenskap! 

 
 
 

STUDIECIRKLAR HÖSTTERMINEN 2019 I SAMARBETE MED  

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN: 

 

 

START   

MÅNDAG 9 SEPTEMBER 

10.30 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISDAG 3 SEPTEMBER     

11.00 - 14.00 

TEMA: PRICKIG MAT 

 

TISDAG 26 NOVEMBER 

11.00 - 14.00 

TEMA: RÖD MAT 

 

 



 

SPRÅKLIG STIMULANS  

Plats: Afasiföreningens lokaler 

Ledare: Marianne Åkerlund 

10 gånger (tisdagar) 

Pris: 500: -  

Max antal 6 pers.  

Anmälan senast 27/8 

I social samvaro stimuleras du 

*med hjälp av samtal, högläsning, bilder, sång, 

pedagogiska spel, fysiska aktiviteter stärker och utvecklar 

du talförmågan. 

*med hjälp av färg form och musik tränar du motoriken, 

synen och hörseln. 

*med hjälp av föremål tränar du minnet       

*med hjälp av mindfulnessövningar tränar du i att 

fokusera och koncentrera dig. 

   Med dessa övningar hoppas vi öka ditt välbefinnande. 

 

KAMRATCIRKEL AFASIKÖREN  

Plats: Afasiföreningens lokaler 

Ledare: Camilla Borgström 

10 gånger (onsdagar) 

Gratis!  

Anmäl gärna ert intresse.  

Det går att börja när som helst under terminen.  

Kom och var med i kören och sjung! Vill du hellre spela ett 

instrument är du så välkommen! Meningen med kören är 

att ha roligt ihop, träna sin röst och spela tillsammans. 

 

 

 

START 

TISDAG 10 SEPTEMBER 

13.00 - 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

START 

ONSDAG 11 SEPTEMBER 

15.45 - 17.45 

 

 

 

 

 



 

KAMRATCIRKEL SPELHÖRNAN 

Plats: Afasiföreningens lokaler 

Ledare: Camilla Borgström  

10 gånger (fredagar)  

Gratis! 

Vi provar olika spel, t.ex. poker, plump, finns i sjön, maja, 

Uno m.m. Även yatzy och olika brädspel (fia, schack, 

rävspel, kinaschack m.m.).  

Kom gärna och prova, ta med dig din make/maka  

eller kompis.  

Alla är välkomna att delta!  

 

 

START 

FREDAG 13 SEPTEMBER 

10.00 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du delta i någon cirkel?  

Ring till Afasiföreningen och anmäl dig  

på tel. 054 - 21 90 01 

 

Kallelse och mer information om datum samt faktura kommer från 

Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

 

  

 

 

 

 


