AFASIFÖRENINGENS HÖSTPROGRAM 2022
Träningsverksamheten startar MÅNDAGEN DEN 22 AUGUSTI
och avslutas LÖRDAGEN DEN 10 DECEMBER
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.
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 OCH CIRKLAR

MÅNDAG 22 AUGUSTI
12.00 – 13.30

INVIGNINGSLUNCH
Välkommen på invigningslunch i vår nya lokal!
Stapelgatan 2 i Inre Hamn i Karlstad
(Studieförbundet Vuxenskolans lokaler)
Vi bjuder på soppa med bröd & kaffe med tårta
Anmäl dig till susanne@afasivarmland.se eller till
076-113 45 85

TORSDAG 22 SEPTEMBER
08.30 - c:a 15.30

HÖSTRESA TILL MONICA Z-MUSEET I HAGFORS
Vi får en guidning på Monica Z-museet och äter sedan
lunch på Brukshotellet

Mer information kommer.

START
TISDAG 6 SEPTEMBER
13.00 – 14.30

”UPPLEVELSER”
Plats: Vuxenskolans lokaler i Karlstad
Kostnadsfritt!
Vill du träna din hjärna på ett kreativt och lustfyllt sätt?
Vi träffas regelbundet för att utöka vår hjärnas kapacitet
genom spel, utmaningar, nutidsfrågor och utflykter.
Vi anordnar olika saker dessa tisdagar, kanske är vi på
innergården och spelar något spel eller gör ett
studiebesök någonstans.
Alltid samling i vår lokal om inget annat har bokats
veckan innan. Information om varje veckas aktivitet hittar
du på vår hemsida och på facebook.
Alla är välkomna att delta!

START
MÅNDAG 29 AUGUSTI
13.00 – 14.30

STUDIECIRKEL
”KÖREN”
Plats: Vuxenskolans lokaler i Karlstad
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!

PÅGÅR ÅRET RUNT

STUDIECIRKEL
”SPRÅKLIG STIMULANS”
Plats: Bibliotekets lokaler i Torsby
Ledare: Monika Mayer
Kostnadsfritt!
Max 6 personer
Träning av språket för personer med afasi, med
nutidsfrågor och samtal.

START
MÅNDAG 12 SEPTEMBER
10.30 - 12.00

STUDIECIRKEL
”HISTORISKA HÄNDELSER 1990 - FRAMÅT”
Plats: Vuxenskolans lokaler Karlstad
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.

MÅNDAG 10 OKTOBER

Nordiska Afasidagen
Vi uppmärksammar denna dag, mer info kommer när det
närmar sig oktober

LÖRDAG 10 DECEMBER
15.00 – c:a 18.00

Julfest
Plats: Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, Karlstad
Välkommen att vara med på vår julfest.
Mer information längre fram i höst om detta!

Anmälan senast 30/11

PÅGÅR ÅRET RUNT

”SPRÅKLIG STIMULANS”
Plats: Vuxenskolans lokaler i Kristinehamn
Ledare: Susanne Johansson
Kostnadsfritt!
Träning av språket för personer med afasi, med
nutidsfrågor, spel och samtal.

Vill du delta i någon cirkel/aktivitet?
Ring till Afasiföreningen och anmäl dig på tel. 076 113 45 85
Kallelse och mer information om datum samt faktura kommer från
Studieförbundet Vuxenskolan

Observera vår nya adress och nya telefonnummer

AFASIFÖRENINGEN I VÄRMLAND
c/o Studiefrämjandet Vuxenskolan
Stapelgatan 2, 652 16 KARLSTAD
Tel: 076 113 45 85
info@afasivarmland.se
www.afasivarmland.se

