
 
     

 Program hösten 2019 
 
 Välkommen att anmäla Dig till höstens aktiviteter  
 0525-209 33 eller na-bohuslan@neuro.se 
 

Om inget pris anges är aktiviteten gratis  

 
Schack – tisdagar 10.30–13.00 
Vi fortsätter att spela schack på tisdagar i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7, 
Tanumshede.    Fika till självkostnadspris 
      

MS träff – torsdagen 5 september kl. 17.00 
Vi träffas i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7, Tanumshede  
där vi pratar, fikar och har trevligt. 
Anmälan senast 28 augusti      
 
Medlemsträff - fredagen den 6 september 11.00–14.00 .  
På temat ”De ska va gott å leva” provar vi på magdans, testar goda smoothies och lottar 
dessutom ut några smoothie blenders för egen tillverkning hemma.  
Anmälan senast 30 augusti    
 
Något i hästväg – onsdagen den 18 september 14–15.30  
Samling och avresa från lokalen på Prästgårdsvägen 13.30 eller så ses vi i Prästesäm, 
Klockaregården där vi lär oss sela på, eventuellt rida, åka häst och vagn, umgås och 

lära oss mer om hästar. Vi bjuder på frukt och något att dricka.   
Anmälan senast 11 september   
 
Neurodagen - lördagen den 21 september kl. 13-16 TanumStrand 
Välkomna till en inspirerande eftermiddag med kläd designer Louise Lindroth, 
omskriven i Vogue, Lady Gaga vill bära hennes design och hennes kollektioner har 
visats i London, Stockholm, Bryssel.  Louise Lindroths kläder skiljer sig från mängden, 
Jeans som sitter, inkluderande är ordet. Begränsat antal platser. 
Anmälan senast 13 september      
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Bowling i Ed - lördag 28 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 17 september  Pris: Ca 200: - för grillbuffen  
 
Sitt Yoga i Tanum – 4 gånger med start tisdag 1 oktober kl. 14.00–15.00.  
Övriga dagar: 8/10,15/10, och 22/10   
Vi träffas i föreningslokalen, Prästgårdsvägen 7, Tanumshede. 
Anmälan senast 24 september            
 
Lördagsdans - lördag 26 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 och ta med egen kaffekorg 
      
Medlemsträff onsdagen den 13 november 11.00–14.00 Tunnbrödsbakning  
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 7 november  Pris 50: - 
 
Adventsfest - söndag 8 december 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.   
Anmälan senast 26 november  Pris 200: - 
 
Lite tips och information: 
 
Rehabilitering 
Se bifogat blad från Närhälsan Rehab i Tanumshede. De erbjuder många olika behandlingar, både enskilt 
och i grupp. Det är kanske något som kan intressera och passa dig! Kontakta dem eller din egen 
vårdcentral eller rehab mottagning för mer information. 
Anhörigstöd 
Anhörigstödet i kommunerna är till för dig som ger stöd eller vårdar en närstående som har långvarig 
sjukdom, hög ålder, funktionsnedsättning, missbruk eller problematik som innefattas av psykisk eller 
fysisk ohälsa. Anhörigstödet ordnar föreläsningar, MåBra-dagar, gruppträffar mm. Kontakta anhörigstödet 
i din kommun för mer information. 
  
 
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 0525-20933 Webb 
Prästgårdsvägen 7  www.neuro.se/na-bohuslan 
457 31 Tanumshede Swish 1236121784 
E-post  Bankgiro 5858-3477 
na-bohuslan@neuro.se Org nr 855900-3341    
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