
 
     

  Program hösten 2018 
 

 Välkommen att anmäla Dig till höstens aktiviteter  

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

 

 

Schack – tisdagar 10.30–13.00 

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

Tanumshede.  

Ingen anmälan    Fika till självkostnadspris 

 

Middag på Nellies Place  – söndag 26 augusti kl. 13.00–15.00  

Vi träffas och äter en god middag på Nellies Place, Vassbotten 11, Bullaren.  

Vi samåker i egna bilar.   

OBS! Anmälan snarast!!!  Pris 100 kr 

 

MS träff – torsdag 6 september kl. 17.00 

Vi träffas i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7, Tanumshede  

där vi pratar, fikar och har trevligt. 

Anmälan senast 3 september  

 

Sitt Yoga i Tanum – tisdag 18 september kl. 14.00 - 15.00 

Fortsättning följande tisdagar:  25/9,  2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10.   

Vi träffas i föreningslokalen, Prästgårdsvägen 7, Tanumshede. 

Anmälan senast 11 september    Pris 50kr/gång 

 

Bowling i Ed - lördag 29 september kl. 12.00 - 15.00 

Vi bowlar i två timmar och därefter dukas det upp en grillbuffé i bowlinghallens 

restaurang. Vi hjälps åt med samåkning i egna bilar. 

Anmälan senast 24 september Pris: Bowling o grillbuffé 200 kr 

 

 

Neurodagen 2018 - torsdag 4 oktober kl. 11.00 -14.00  

Kulturhuset Skagerack, Strandpromenaden 7, Strömstad  
Max Eliasson från Biogen AB, ett av världens ledande bioteknikföretag med fokus 

på att utveckla behandlingar för allvarliga neurologiska, autoimmuna och sällsynta 

sjukdomar, presenterar kampanjen ”I mina skor”.  

Annons om Neurodagen kommer i Veckovis.  

Anmälan senast 27 september       
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Rullstolsdans - lördag 13 oktober kl. 15.00 – 18.00 i Lurs Bygdegård 

Göran och Betty Hjälmered visar oss rullstolsdans, både gammeldans och bugg. 

Kom och dansa, med eller utan rullstol! (adress: Bygdegården 1, Lur) 

Anmälan senast 8 oktober              Servering finns  

 

Tunnbrödsbakning - fredag 16 november kl. 11.00–14.00 

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

Det som vi inte äter upp till fikan får vi ta med hem. 

Anmälan senast 12 november Pris 50 kr inklusive fika   

 

Medlemsträff - onsdag 21 november kl. 11.30 - 14.00  

Epp Thorberntsson från Kompassrosen visar oss hur man kan göra vackra 

blomgrupper och dekorationer till jul. Fika och lott på blommor. 

Anmälan senast 19 november Pris 50 kr  

 

Adventsfest - söndag 25 november kl. 14.00–18.00 i Kville bygdegård 

Vi träffas och äter mycket och god julmat från Viola och Karins kök. 

Det blir också underhållning och lotterier. (adress: Kalkåsliden 30) 

Anmälan senast 12 november Pris 200 kr 

 

Medlemsträff – tisdag 4 december kl. 14.00 – 16.00 

Vi får besök av Sparbanken Tanum som informerar om framtidsfullmakter m.m. 

Banken bjuder på smörgås och fika. 

Anmälan senast 27 november 

 

 

Föreningslokal och kontor 

Vi har kontor i HSO Tanums föreningslokal på Prästgårdsvägen 7 i Tanumshede. 

Kontoret är obemannat men du kan nå oss på telefon 0525-209 33 varje dag eller 

på vår e-postadress na-bohuslan@neuro.se. 

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter som föreläsare, underhållning, resor m.m.  

 

 
Våra samarbetspartners/sponsorer:

  

 

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