
 

 

 

 

Välkommen till ett program för 

Våren och sommaren 2016 
 

Tänk på att du kan påverka  

programmet genom att kontakta styrelsen.  

Anmäl gärna om du vill delta i vårt föreningsarbete. 

 

 

 

Neuroförbundet Örebro 

 
 

 

 



Torsdagen den 28 januari, 15.00-16.00 

Träff med gamla och nya skivbekanta. 

Kaffe med bulle. Pris 20 kr 

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav. 3, Örebro 

 

 

Tisdagen den 2 februari kl 16.00-17.00. 

Resetips. Kom och ta del av andras resetips och 

erfarenheter och delge dina egna! Tipsen täcker inte in 

100% av vad som kan hända eller vara rätt för alla. Men 

att ha varit på resmål och hotell ger en viss vägledning 

om hur anpassat det är. Vi bjuder på Afternoon tea eller 

kaffe.  

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro 

 

 

Tisdagen den 16 februari kl 18.30-20.00 

Kvällsträff med tidigare journalisten och skribenten  

Alf Rune som visar bilder och kåserar. Ämnet är 

Kvinnohistoria och kvinnominnen. Allt från Kraka och 

Cajsa Warg till idag. Bilderna visar på ”Kvinnohus”. 

Kaffe och bulle. Pris 25 kr.  

Plats: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro. 

 

 

Tisdagen den 1 mars kl 14.00-15.00 

Vi träffas, trivs och diskuterar aktuella ämnen. 

Kaffe och semla. Pris 25 kr. 

Plats: Karlslunds Motioncentral, Gäddestav 3, Örebro. 

 

 

 

 

 



Torsdagen den 10 mars, kl 18.30-20.00 

Årsmöte för Hälsobro. Tillsammans med PSO och 

Reumatikerförbundet driver vi denna anläggning som är 

mer än ett gym. Kom och ställ frågor och lämna dina 

synpunkter – vi har alla ett ägaransvar. Förtäring. 

Anmälan om deltagande senast den 3 mars på telefon  

019-14 05 10 eller 070-514 34 10. 

Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, 

konferensrum 1, Örebro 

 

Onsdagen den 16 mars, kl 18.30-20.30 
Kvällsträff med årsmöte. Sång och musik med 

trubaduren Fredrik Vallén. Föreningen bjuder på 

smörgåstårta.  

Lokal: Reveljen, Kaserngatan 8B, Kliszow. Infart till 

parkering från Beväringsgatan vid Martin Mutter. 

 

Söndagen den 20 mars, kl 13.00-15.00 

Påsklunch. Anmälan senast den 8 mars på telefon 

070-5337725 eller 019-138870. Kostnad 100 kr. 

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro 

  

Söndagen den 20 mars, kl 10.00-12.00 

Tipspromenaderna utmed Svartån och den vackra 

Stadsparken startar och pågår 10 veckor framåt. Korpen 

hälsar oss välkomna att delta.   

Plats: Stadsparkens entré från Floragatan.  

 

Torsdagen den 7 april, kl 14.00-15.00 

Våfflor med sylt. Vi träffas, trivs och äter våfflor med 

kaffe/te. Pris 30 kr. 

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro. 

 

 



Onsdagen den 20 april, kl 18.30-20.30 

Kvällsträff; en resa i regionen Cognac i Frankrike 

med Örebro kommuns internationella samordnare, 

Carinne Lancerau. Förtäring med smakprover på 

franska specialiteter. 

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro  

 

Torsdagen den 5 maj, kl 14.00-16.00 

Vi träffas, spelar boule och grillar korv i en trivsam miljö.       

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro. 

 

Tisdagen den 10 maj, kl 10.00-15.00 
Föreningsinformation. Representanter från 

Neuroförbundet finns i Gallerian vid USÖ, möter 

besökare, samtalar och delar ut material. Du som medlem 

är välkommen att där dela med dig av dina erfarenheter. 

Plats: Gallerian, USÖ, Örebro 

 

Onsdagen den 18 maj, kl 18.30-20.00 

Musikanten Ulf Helmer tar oss med på en sång och 

musikresa ”Från Plura till Fröding”. 

Kaffe och bulle. Pris 20 kr 

Lokal: Karlslunds Motionscentral, Gäddestav 3, Örebro 

 

Söndagen den 29 maj-fredagen den 3 juni 

Resa till Sommarsol, Vejbystrand. Aktiviteter, egen 

träning, SPA-behandlingar och en utflykt, eventuellt över 

sundet om så önskas. Kostnad 3.500 kr. Boka plats på 

telefon 070-533 77 25 eller 019-13 88 70. 

Anmälan är bindande och skall göras senast den 1april. 

SPA-behandlingar ingår ej i priset. 

 

 
 



INFORMATION 

 

Bassängträning fredagar, kl 16.20 (obs tiden) med start 

den 22 januari. Samling utanför Oasen i M-huset på USÖ.  

Pris 300 kr för 10 ggr. 

 

Ässundet, Glanshammar 

Sommarcafé vid Hjälmaren, två mil från Örebro. Såväl 

caféet som omgivningarna är anpassade för funktions-

nedsatta. Örebro kommun har även iordningställt en ny 

brygga som medför att även den som är rullstolsburen 

kan bada. 
 

Öppettider: 1-15 maj och 1-15 september; helger  

eller gruppbokning 12.00-18.00.  

16 maj-31 augusti 10.30-19.00. Tel 019-465064. 

 

 

Sommarprogram: Midsommarfirande fredagen den 24 

juni och Musikkvällar på onsdagar från den 29 juni till 

den10 augusti. En av dessa onsdagar, den 20 juli, blir den 

sk ”Bilkvällen” med besök från Nerikes 

Fordonshistoriker. Se ytterligare information på 

www.korpen-orebro.se. Vi hälsas välkomna till dessa 

aktiviteter! 



Medlemskap Berätta för vänner och bekanta att 

Neuroförbundet erbjuder tre månaders kostnadsfritt 

medlemskap. Efter att ha tagit del av utsänt material och 

förhoppningsvis varit på någon lokal sammankomst, får 

man en förfrågan om fortsatt engagemang. Kom ihåg att 

genom autogiro kan årsavgiften betalas månadsvis. 

 

Diagnosgruppen 

Några medlemmar har efterhört uppgifter om andra med 

samma diagnos. Detta för att kunna träffas och utbyta 

erfarenheter m m. Föreningen har ej kunskap om 

medlemmarnas diagnoser. Därför kan ni som så önskar 

höra av er till styrelsen så ska vi hjälpa till att förmedla 

intresset. 

 

Hälsobro -”mer än ett gym”. Öppet för alla men passar 

särskilt bra för den som har en funktionsnedsättning. 

Lugn miljö, prova på, föreläsningar m m. 

Ett separat informationsblad bifogas! 

 

Anhörigcentrum. Vi bifogar ett programblad för vårens 

aktiviteter. 

 

Länets naturreservat. 

Trystorps ängar, Åby kulle vid Kvismaren, 

Knuthöjdsmossen i Hällefors, Garphyttans Nationalpark 

och Fagertärn i Tiveden. Alla är anpassade för 

rullstolsburna. Ta med en kaffekorg och gör ett besök 

Se guidning i media. 

 

 

 

 

 



Styrelsekontakter 

 

Birgitta Lindahl, ordf 070-533 77 25 

                                           019-13 88 70 

Birgitta Fors, v ordf 070-665 60 82 

                                            019-22 65 10 

Lotta Ågren                  070-217 08 56 

                                             019-27 05 43 

Barbro Gustafsson              073-994 06 97 

                                             019-20 11 44  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


