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Hoppas sommaren varit fin och att du känner dig sugen på 
att delta i kurser och olika aktiviteter. 
 

22 september är du välkommen till Våghustorget och delta i 

Hjälpmedelsdagen.  
Du kan prova på olika hjälpmedel, delta i seminarier, dansa sittdans och 
prova på sittgympa. 
Annonsering med tider och platser för de olika seminarierna kommer i NA i 
god tid före.  
 

26 september startar nya kurser i "Balans i Livet". Dels en grundkurs på tisdagsförmiddagar, dels en 

fördjupningskurs på tisdagseftermiddagar. Du som tidigare gått vår grundkurs eller deltagit i H som i Haga är 
välkommen att vara med på fördjupningen. 
Grundkursen håller vi i Hagabadets träningslokal och biblioteket. Tidpunkt för starten troligtvis 9.00. Vi för-
handlar med badet just nu. 
Fördjupningskursen startar 14.00 vid caféet i Karlslundskogen. 
Anmälan till Pernilla Wedin på Studieförbundet Vuxenskolan: pernilla.wedin@sv.se 
 
Vi planerar även en kamratcirkel - "Glädje och Gemenskap" - nu under hösten. Den kommer att handla 
om musik, färger och former, humor och hälsa, beröring och mat för njutning. Mer information kommer. 
 

5 oktober är du välkommen till Tegelbruket där temat är "Balansera Bättre" som är ett arrangemang 

under Seniorfestivalen. Program kommer i Örebroaren. 
 

12 oktober är du välkommen på en ut-

bildningsdag på vårt kansli. 
Temat är "72", "Minns du" och rapport 
från konferensen om demens i Lindesberg. 
Detaljerad information med tider kommer i 
vecka 38. 
 
Har du frågor så hör av dig till mig. 

 
Ha det gott. 
 
Birgitta Wallbom 
Folkhälsosamordnare 
019-18 24 75, 073-038 47 49 

 
Det finns tre nyinköpta balansplattor för utlåning 
på distriktet.  
 

Låna dem gärna till en friskvårdsdag eller med-
lemsmöte. Du kan också låna boken "Seniorpower" 
med bra tips på konditions- och styrketräning. En 
DVD följer med boken. 
 

Plattorna och förslag på övningar kommer att fin-
nas på kansliet från vecka 39. Ring gärna först och 
hör att ingen annan lånat dem just när du vill ha 
dem. Tfn 019-611 30 55 må-to 10-12. 
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