
 
VÄLKOMMEN TILL VÅRT NYHETSBREV 

 
Vill du läsa nyhetsbrevet med bilder . Klicka här 

 

Här kommer vårt nyhetsbrev med lite information angående vårens aktiviteter mm.  
Föreningen har nu egen lokal hos Funktionsrätt Värmland där kan vi samla allt vårt 
material och sitta och jobba. Vi har även tillgång till sammanträdesrum och sam-
lingslokaler.  
I dagarna kommer inbetalningskort för 2020 års medlemsavgift. Glöm inte att betala 
då det krävs medlemskap för att delta i de flesta aktiviteter och möten som vi anord-
nar. Försäkring ingår då vid våra olika aktiviteter och  träffar.  
 
Samtalsgrupper 
Torsby börjar sin grupp i dag den 27/1. För mer info se hemsidan eller facebook. 
 
Samtalsgrupper för äldre 
Finns intresse för en samtalsgrupp för seniorer (65+)? 
Samtalsmaterialet ”Vi pratar om livet” riktar sig till äldre personer med psykisk 
ohälsa och de som mer allmänt är intresserade av fördjupande samtal. Några teman 
är: Att åldras, Oro och förtröstan, Att vara sin egen bästa vän, Existentiella frågor och 

Vägen framåt.  Läs mer på (H)järnkolls hemsida https://hjarnkoll.se/vi-pratar-om-livet  
Hör av er till elizabeth@attentionvarmland.se 
 
Robotprogrammering 
1 mars kommer vi erbjuda robotprogrammering för barn mellan 6-12 år. 
En vuxen behöver vara med sitt barn.  
Anmälan sker till: lisbeth@attentionvarmland.se 
 
Årsmöte och Vårens föreläsning med Joanna Halvarsson 
Söndag den 15 mars kl. 14,00 träffas vi på Kronoparken i ABFs lokaler på Posthorns-
gatan 8.  Eftermiddagen innehåller förutom årsmötesförhandlingarna  - förtäring och 
en föreläsning av Joanna Halvarsson.  Vi i styrelsen hoppas att ni kommer och delar 
denna eftermiddag med oss.  En inbjudan kommer  senast 1 månad innan mötet. Läs 

mer om Joanna: https://varmland.hjarnkoll.se/ambassador/joanna-halvardsson/  
 
Bodaborg 
Under påsklovet (om det finn plats) kommer vi anordna en träff i Karlskoga på Boda-
borg . Vi återkommer med mer information och anmälningslänk längre fram. 
 
Eric Donell  
Finns intresse att delta på Erics kvällsföreläsningar  i Karlstad 17/3 eller Arvika 18/3?
Anpassningar i skolan och Förskolebarn som sticker ut. Föreläsningarna är väldigt 
nischade mot personal och avhandlar mkt annat än NPF. Se länkar för mer info.  

https://fortbilda.se/FSK.pdf   https://fortbilda.se/AIS.pdf  
Skicka intresseanmälan till elizabeth@attentionvarmland.se. Föreningen kommer 
troligtvis köpa in ett antal platser till våra  medlemmar.  
 
Vårens terminsavslutning och Lisbergsresa 
Mer information längre fram 
 
Hoppas vi hörs och syns!  Styrelsen Attention Karlstad Värmland 
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Bli medlem 
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