
 

            

PROGRAM VÅREN 2019 

Välkommen att anmäla dig till vårens aktiviteter ! 

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

Schack – tisdagar 10.30 – 13.00 

Vi spelar tillsammans med PRO Tanum i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7 i Tanumshede. 

Ingen anmälan  Fika till självkostnadspris 

E-hälsa - fredag 15 februari kl 11.00-13.00 i föreningslokalen Prästgårdsvägen 7  

Ida Malm, Utredare och Samhällspolitiskt ansvarig på Neuroförbundet i Stockholm, kommer till oss 

och informerar om E-hälsa. E-hälsa kan beskrivas som en förändringsprocess som förenklar och 

förbättrar vården.  

Med utgångspunkt i Neurorapporten om e-hälsa kommer vi att prata om e-hälsa och digitalisering.  

Hur påverkar det mig som patient och vilka konsekvenser får det för mig på kort och lång sikt? 

Anmälan senast 7 februari  Fika. 

Sittyoga i Tanum -  start tisdag 5 mars 14.00-15.00 

Jejja Skarin leder 5  yoga pass   5/3,  12/3 , 19/3, 2/4,  9/4  

Vi träffas i föreningslokalen Prästgårdsvägen 7 i Tanumshede 

Anmälan senast 25 februari Pris: 100:- för alla gångerna 

 

Årsmöte - lördag 16 mars kl 14.00–16.00 i Församlingshemmet Tanumshede.  

Margareta Fredriksson, ordinarie ledamot av Regionstyrelsen i Västra Götaland,  

leder årsmötesförhandlingarna. Se särskild kallelse. 

Anmälan senast 8 mars 

 

MS träff - torsdag 21 mars kl. 17.00 - 19.00 

Vi träffas i föreningslokal på Prästgårdsvägen 7 i Tanumshede där vi pratar, fikar och har trevligt. 

Anmälan senast 18 mars    

Leva & Fungera Mässan i Göteborg - tisdag  26 mars 

Följ med till en intressant mässa som visar olika hjälpmedel och nya produkter för personer med 

funktionsnedsättning.  

Avresa kl 9.00 från Bygdegårdsplan, Tanumshede, sedan Rabbalshede osv . Hemresa ca kl 15.00 

Anmälan senast 16 mars  Ingen avgift 



 

 

Att använda dator  och andra digitala hjälpmedel – basutbildning  
start torsdag 28 mars 11.00 - 13.30 

Under fem tillfällen 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4 under  ledning av  Freja Gunell ABF får Du en 

basutbildning som ger Dig kunskap att navigera i den digitala världen.  

Lokal:  ABFs lokal, Affärsvägen 6, Tanumshede.  

Anmälan senast 26 mars   

Feldenkrais metoden i Strömstad - start tisdag 2 april 14.00-16.00   

Feldenkrais är en mjuk rörelseterapi som passar de flesta. Rörelserna kommer att anpassas efter 

deltagarnas möjligheter att stå, sitta eller ligga på golvet. 

Övningarna ger ökad medvetenhet och kunskap om hur ändrade rörelsemönster kan leda till 

reducerad belastning och minskad smärta  

Fem tillfällen 2/4, 9/4, 16;4, 23/4, 30/4, Oslovägen 44 Strömstad 

Anmälan senast 25 mars  Pris 100: - för alla gångerna 

 

Medlemsträff med Påsktraditioner -  fredag 5 april  11.00 -14.00 

Gun Jarnedahl från Brastad berättar om våra påsktraditioner och vi bjuder på en liten påskbuffé i 

föreningslokalen. Lotterier.  

Anmälan senast 1 april    

Rullstolsdans – se kommande annons i Veckovis 

Vi planerar en eftermiddag med rullstolsdans. Betty och Göran Hjälmered visar oss och vi får prova på 

både gammeldans och bugg. Alla är välkomna, med eller utan rullstol! 

Anmälan  

Sommarlunch – se kommande annons i Veckovis 

Vi planerar en utflykt där vi kan äta en god lunch. 

Anmälan 

Föreningslokal och kontor 

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

Kontoret är obemannat men du kan nå oss varje dag via telefon eller e-post.  

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

 

Våra samarbetspartners/sponsorer:

  

 
Postadress Telefon  0525-209 33 E-post  
Neuroförbundet 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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