
 
 

 Program  hösten  2016  
 

Här kommer föreningens aktiviteter under hösten. 

Du är välkommen att anmäla dig till: 

0525-209 33 eller  na-bohuslan@neuroforbundet.se 

 

 

Schack – tisdagar 11.00 – 13.30  
 

Vi fortsätter att spela schack på tisdagar i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7 

i Tanumshede. Vi spelar nu tillsammans med PRO Tanum.  

Fika.    Ingen anmälan.  

 

 

Bowling i Ed - lördag 1 oktober kl 14.00 

 

Vi bowlar i en timma och därefter dukas det upp en grillbuffé i bowlinghallens 

restaurang. Vi hjälps åt med samåkning i egna bilar till Ed.  

Pris: Bowling och grillbuffé 250 kr.  

Anmälan senast 20 september. 

 

 

Neurodagen 2016 - onsdag 5 oktober kl 17.30 i Tedacthuset 

 

På Neurodagen 2016 uppmärksammar vi i år rehabilitering och träning. 

Karin Jonasson, Skärgårdskliniken, föreläser om rehabilitering. 

Jan Ström berättar om sin rehabilitering och träning efter en stroke.  

Linda Högberg från Tedactiv Gym visar lokalerna och ger förslag på träning. 

Se kommande annons i Veckovis/Björklövet. 

 

 

MS-träff - torsdag 13 oktober kl 17.00  

 

Vi träffas i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7, Tanumshede och 

pratar, fikar och har trevligt. 

Anmälan till Irene Andersson tel. 0737-16 49 16. 

 

 

Vänd! 
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Tunnbrödsbakning - fredag 11 november kl. 11.00 . 

 

Välkommen till en varm och rolig förmiddag då vi bakar härliga tunnbröd 

tillsammans. 

Pris 50 kr inkl. fika och bröd som du får ta med hem. 

Anmälan senast 8 november. 

 

 

Adventsfest - söndag 27 november kl. 14.00 – 18.00 i Kville bygdegård 

 

Viola och Karins kök dukar upp ett julbord med mycket och god julmat. 

Bravoz orkester spelar och underhåller.  

Vi serverar glögg och har några lotterier. 

Pris 200 kr.  

Anmälan senast 15 november. 

 

 

Bullarerevyn 2017  

Under förutsättning att Bullarerevyn spelas i januari 2017, så kommer vi att 

kunna erbjuda biljetter. Hör av dig till kontoret i oktober, då vet vi mer. 

 

 

Övrig information – se bifogade annonser: 

Anhörigdagen - 6 oktober kl. 13.30 – 17.00 i Tedacthuset 

Omsorgsförvaltningen ordnar en intressant informationsmässa med föreläsare. 

Afasikurs – hösten 2016 

Anhörigstödet ordnar en kurs för personer med afasi och deras anhöriga. 

 

 

Föreningslokal och kontor 

Vi finns nu i HSO Tanums föreningslokal på Prästgårdsvägen 7 i Tanumshede. 

Välkommen att titta in till oss på tisdagar kl. 10.00 – 13.00. 

Du kan ringa oss på telefon 0525-209 33 varje dag. 

 

Våra samarbetspartners/sponsorer       
 

 

Postadress Telefon  0525-209 33 E-post  
Neuroförbundet Norra Bohuslän  na-bohuslan@neuroforbundet.se 
Prästgårdsvägen 7 Bankgiro  5858-3477 Webb 
457 31 Tanumshede Org.nr.  855900-3341 www.neuroforbundet.se/na-bohuslan 
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