
(Under förutsättning att inga fler restriktioner införts)  

VÅRTERMINEN 2022 STUDIECIRKLAR I SAMARBETE MED  

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN: 

 

START TORSBY v. 2 

TISDAG 11 JANUARI 

13.00 - 14.30 

 

 

 

START v. 3 

MÅNDAG 17 JANUARI 

13.30 - 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

START v. 3 

TORSDAG 20 JANUARI  

13.30 - 15.00 

 

 

 

  

”KÖREN”  

Plats: Vuxenskolans lokaler 

Ledare: Camilla Borgström  

Kostnadsfritt!   

Det går att börja när som helst under terminen.  

Kom och var med i kören och sjung! Du behöver inte alls ”kunna” 

sjunga, meningen med kören är att ha roligt ihop och träna sin 

röst!  

Musik är nyttigt för både kropp och själ!  

 

 

 

”UTMANINGAR FÖR KROPPEN OCH KNOPPEN”  

Plats: Vuxenskolans lokaler 

Ledare: Camilla Borgström  

Kostnadsfritt! 

Max 8 personer 

Den kreativa hjärnan  

Vill du träna din hjärna på ett kreativt och lustfyllt sätt? Vi träffas 

regelbundet för att utöka vår hjärnas kapacitet genom spel, 

utmaningar och nutidsfrågor. 

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

Alla är välkomna att delta!  

 

 

”SPRÅKLIG STIMULANS”  

Plats: Bibliotekets lokaler i Torsby 

Ledare: Monika Mayer  

Kostnadsfritt! 

10 gånger 

Max 6 personer 

Träning av språket för personer med afasi, med nutidsfrågor och 

samtal. 

 



Vill du delta i någon cirkel?  

Ring till Afasiföreningen och anmäl dig på tel. 054 - 21 90 01 

eller 070 300 46 26 

Kallelse och mer information om datum samt faktura kommer från  

Studieförbundet Vuxenskolan 

 

START v. 7    

MÅNDAG 14 FEBRUARI 

10.30 - 12.00 

 

OBS! Fullbokad! 

 

 

 

 

 

 

 

START v. 7 

FREDAG 18 FEBRUARI 

10.00 - 13.00 

 

 

 

”MAT PÅ EN FREDAG ” 

Plats: Vuxenskolans lokaler 

Ledare: Pyret Andersson 

Pris: 600: - inkl. mat  

4 gånger varannan vecka 

Max 4 pers.  

Anmälan senast 10/2  

 

En spännande matresa blir det, vi hjälps åt att förbereda maten, 

laga den och så samlas vi runt en gemensam god lunch!  

Medtag endast eget förkläde och ett glatt humör!  

 

 

 

 

 

”HISTORISKA HÄNDELSER 1980 - FRAMÅT” 

Plats: Afasiföreningens lokaler 

Ledare: Marianne Åkerlund 

Pris: 500: - 

10 gånger  

Max 6 pers.  

 

Vi ser på film, upplever intressanta händelser 

och diskuterar dem tillsammans. 

Njuter av trevlig samvaro 
 

Välkomna till en intressant och spännande cirkel. 

 
 
 
 
 
 


