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

AFASIFÖRENINGENS
HÖSTPROGRAM 2020

Vi förmedlar även kondoleanser! 

VAD DU FÅR SOM MEDLEM:
- Frisör Suzanne, Salong Bella Nickeboa, Råtorp erbjuder 50 % rabatt på
alla behandlingar
-Däckmaster erbjuder rabatt på däck, hjulinställningar m.m.
- 10 % på biljetter på Wermland Opera
(endast vid bokning genom oss)
- Rehabiliteringsbad
Reumatikerföreningen erbjuder bassängträning i varmbassäng För mer
info, ring 054-21 74 74
- Glasögonhuset i Filipstad erbjuder Afasiföreningens medlemmar 10%
rabatt på kompletta glasögon/halvårspaket kontaktlinser
(Gäller ej synundersökning och kan ej kombineras med andra
erbjudanden) För mer info ring Glasögonhuset 0590-101 48
- Segling för rörelsehindrade
Karlstads segelsällskap och Lions, Karlstad bedriver en
seglingsverksamhet för rörelsehindrade med fem s.k.
2:4-båtar. Vill du veta mer om hur du kan njuta av friheten till sjöss och
lämna handikappet på land, ring Cecilia Göök 070-662 8552

Afasilyftets träningsverksamhet heter numera AFASICENTER!
AFASIFÖRENINGEN I VÄRMLAND
Åttkantsgatan 6, 65220 Karlstad
Tel: 054 - 21 90 01
info@afasivarmland.se
www.afasivarmland.se

AFASICENTER STARTAR
MÅNDAG DEN 17 AUGUSTI OCH AVSLUTAS
LÖRDAG DEN 12 DECEMBER
OBS! MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR MED TANKE
PÅ LÄGET MED CORONA-VIRUSET OCH
FOLKHÄLSOMYNDIGHETERNAS REKOMMENDATIONER
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.

10 OKTOBER

Nordiska afasidagen
Årets tema för dagen är ”Digital delaktighet”

Rehabiliteringen består av språklig stimulans i form av högläsning samt individanpassad dataträning.
Här får man gå så länge man önskar och har behov.

Mer information kommer under hösten!

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 8 OKTOBER
TID 09.00 - c:a 17.00

Resa till Monica Zetterlund-museet i Hagfors.
Vi får en guidad visning av Monica Z - museet och får ta del av
hennes spännande liv.

ONSDAG 4 NOVEMBER
TID 13.00 - 14.30
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

(Tiderna är cirkatider och kan ändras något)
09.00 Avresa från Norrstrandskyrkan
10.30 Ankomst till Hagfors
11.00 - 13.00 Guidning och fika (två grupper turas om)
13.30 - 15.00 Lunch på Hotell Monica
15.00 Hemfärd
ca 17.00 Hemkomst
Subventionerat pris: 350: -/person kr (inkl. bussresa, guidning,
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.

LÖRDAG 12 DECEMBER
TID: 15.00 - c:a 18.00
VAR: RESURSCENTRUM

Julfest
Vi träffas och har en trevlig julfest tillsammans! Ett litet julbord
står framdukat med många goda små rätter som hör julen till.
Vi får se vad som händer, om det dyker upp en tomte eller en
nisse…

Pris: 150: -/person

Anmälan senast 3/12
OBS! Anmälan är bindande.

TISDAG 17 SEPTEMBER
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 14/9

