
Studiecirklar digitalt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det drar ut på tiden—innan vi ses på Afasicenter. 

Nu har vi jobbat hårt för att hjälpa fler att vara med 

i grupper på dator eller surfplatta. 

 

Nu är det ca 35 medlemmar som gör det varje vecka! 

Vi är jätteglada att så många ville testa och har lyckats. 

 

Vi har plats för fler—det 12 olika grupper igång 

på olika dagar i veckan. 

 

Hur svårt kan det vara att träffas digitalt?  

Kanske lättare än du tror? 

 

Om du vill prova får du hjälp av oss på föreningen! 

 

Det du behöver ha hemma är antingen:  

• en dator med kamera, det har de flesta “laptops” 

• en surfplatta, typ Ipad eller liknande 

• en mobiltelefon funkar 

 

Det finns olika sätt att träffas digitalt.  

Använder du Facebook kan vi ha en grupp på Messenger. 

Annars räcker det med en e-postadress. Du får då en inbjudan  

och klickar på en länk för att delta genom Teams eller Zoom. 

 

Sedan kan du pröva att vara med i en liten grupp med max 4 deltagare  

och en ledare som, precis som vanligt, går igenom övningar i språklig stimulans.  

 

Ring till Maggan på 076-5561390 eller 08-7204480  

så berättar hon mer och du får testa om det tekniska funkar.  

Kanske har du någon anhörig som kan vara med och stötta första gången. 



Sommarcirklar 2021  

Vi följer Folkhälsorådets rekommendationer. 

Skulle läget innebära att det är olämpligt att ha fysiska möten  

på plats kan vi behöva ställa in med kort varsel.  

Vi kommer att hålla säkerhetsavstånd och du får inte  

ha några förkylningssymptom.   
 

Antalet deltagare är begränsat.   

 

Språklig stimulans   

Vi läser och pratar om intressanta ämnen.  

Vi fikar och har trevligt tillsammans.   

När:    Onsdagar kl 10.00-12.15 (6 gånger)  

  14 juli -18 aug  

Ledare:    Christina Berghman  

Kostnad:  Medlemspris 390 kr + 20 kr för fika.  

 

Akvarellmålning  

Tema är stilleben måleri i akvarell.   

Du jobbar i eget tempo. vi fikar och  

har trevligt tillsammans.  

När:    Måndagar kl 10.00-12.15 (4 gånger)  

  2 augusti –23 augusti   

Ledare:   Maria Jonsson   

Var:    Pumpan, Färgargårdstorget 1 eller   

  Afasiföreningen, Sabbatsbergsvägen 6.  

Kostnad:   Medlemspris 350 kr   

  Tillkommer kostnad för fika.   

 

Kamratcirkel - Språklig stimulans   

För dig som vill träna att prata och läsa och skriva.  

Två träffar per vecka.  

När:    Tisdagar och torsdagar kl 12.30-14.45 (6 gånger)  

  3 augusti -19 augusti  

Ledare:   Cinna Bromander  

Var:    Afasiföreningen, Sabbatsbergsvägen 6  

Kostnad:  20 kr för fika.  

 

Om coronaläget medger kan fler sommarcirklar tillkomma.  

Vi informerar om det i nästa program som kommer ut till sommaren.  

 

Anmälan till:  

Kansliet tele: 08-720 44 80 eller Maggan på tele: 076-556 13 90 senast 18 juni.  


