Vi på Afasiföreningen vill gärna främja umgänge
och gemenskap utöver vanlig ”arbetstid”
Afasiföreningens lokaler finns tillgängliga för er för att på
egen hand anordna t.ex. chokladprovning, ostprovning etc.

AFASIFÖRENINGENS
HÖSTPROGRAM 2019

Är du nyfiken på detta och känner att du vill vara med?
Hör av dig till oss!

Ny sponsor är Däckmäster på Örsholmen där medlemmar får
rabatt på hjulinställningar, däck m.m.
Vi förmedlar även kondoleanser! 

Hjälp oss att hjälpa!
Vår nya pin med texten ”Jag stödjer Afasiföreningen i Värmland”
finns nu på kontoret på Åttkantsgatan 6.
Kostnad 50: - (40: - för medlemmar)
Behållningen går till utveckling av verksamheten och
stöd till personer med afasi.

För ytterligare information kontakta kontoret på tel. 054-21 90 01
AFASIFÖRENINGEN I VÄRMLAND
Åttkantsgatan 6, 65220 Karlstad
Tel: 054 - 21 90 01
info@afasivarmland.se
www.afasivarmland.se

AFASILYFTETS TRÄNINGSVERKSAMHET STARTAR
MÅNDAGEN DEN 19 AUGUSTI OCH AVSLUTAS
LÖRDAGEN DEN 7 DECEMBER

MÖTESPLATS AFASI
Afasiföreningen i Värmland verkar för personer med afasi och sprider kunskap om
hur det är att leva med en språkskada. Vi arbetar som logopedens förlängda arm och erbjuder
personer med afasi en fortsatt rehabilitering.

FREDAG 11 OKTOBER
TID 15.00 - c:a 18.00
VAR: ALMARS GÅRD

Jubileumsfest
Afasiföreningen i Värmland fyller 40 år och Afasilyftet i Karlstad
25 år. Detta ska vi fira på Almars gård! Mat och dryck serveras
vid bordet och det blir även underhållning.
Subventionerat pris: 50: -/person
Anmälan senast 30/9 (max antal 100 pers)

Rehabiliteringen består av språklig stimulans i form av högläsning samt individanpassad dataträning.
Här får man gå så länge man önskar och har behov.
Vi erbjuder möjlighet till att träffa andra i samma situation och med liknande erfarenheter.
Alla från hela Värmland som har afasi är välkomna att träna här.

PROGRAM FÖR AKTIVITETER I HÖST:
TORSDAG 26 SEPTEMBER
Resa till Fridolf Rhudin-museet i Munkfors.
TID 08.30 - c:a 17.00

Vi får en guidad visning och underhållning av Owe Clapson.
Gamla Bruket besöker vi också!
(Tiderna är cirkatider och kan ändras något)
08.30 Avresa från Norrstrandskyrkan
10.00 Ankomst till Munkfors
10.00 - 11.30 Fika m.m. (i samma lokal som programmet)
10.30 - 11.30 Ett spännande program av Owe Clapson om
bondkomikens historia
12.00 - 13.30 Lunch på Fröken Ruts café
14.00 - 15.00 Guidad visning av Gamla Bruket
15.30 Hemfärd
c:a 17.00 Ankomst Norrstrandskyrkan
Pris: 650:-/person kr (inkl. bussresa, två guidningar, lunch och
kaffe med kaka)
Anmälan och betalning senast 12/9
OBS! Anmälan är bindande. Minsta antal 25 pers
Anmäld som ej kommer måste ändå betala.

ONSDAG 6 NOVEMBER
TID 13.30 - 15.00
VAR: TINGVALLAHALLARNA

Boule
Följ med oss och spela boule, alla kan delta!
Vi fikar sedan tillsammans på caféet där.
Pris: 60: - per person (pensionär 40: -)
Anmälan senast 31/10

TISDAG 19 NOVEMBER
TID 14.00 - c:a 15.30
VAR: RESURSCENTRUM

Medlemsmöte/Dialogmöte
Ett öppet möte där det går att ventilera frågor som ni tycker att vi
ska uppmärksamma inom vårt område (afasi).
Gratis
Anmälan senast 14/11

LÖRDAG 7 DECEMBER
TID: 15.00 - 18.00
VAR: RESURSCENTRUM

Julfest
Välkommen att vara med på vår julfest. Vi kommer att ha lotteri
och underhållning av vår afasikör. Kanske kommer det att dyka
upp en tomte också…
Vi äter god julmat som i år står framdukad samt kaffe och tårta.
Lotteri med fina priser och en auktion av två fantastiska
litografier av Emanuel Bernstone!
Pris: 150: -/person

TORSDAG 10 OKTOBER

Nordiska afasidagen
Årets tema för dagen är ”Ge tid”
Mer information kommer under hösten!

Anmälan senast 28/11
OBS! Anmälan är bindande.

