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ANHÖRIGCENTRUMS PROGRAM VÅREN 2022

Viktig information gällande alla våra aktiviteter
Anmälan krävs till samtliga programpunkter. Begränsat antal platser.
Vid få anmälningar kan aktiviteter komma att ställas in. Utomhusaktiviteter
genomförs i alla väder.
Håll dig uppdaterad - Då aktiviteter kan komma att ställas in med kort
varsel är det viktigt att kolla av angiven mejladress, läsa sms och lyssna av
telefonsvar innan du åker till aktiviteten för att få veta om det blivit någon
ändring.
Håll avstånd - Alla har ansvar för att hålla avstånd till varandra, även när vi
möts utomhus. Lokal anpassas efter antalet deltagare.
Vi kan aldrig garantera att det inte finns någon risk för smittspridning
men tillsammans kan vi ta ansvar för att minimera risken och mötas på
ett säkert sätt!
För mer information om hur du anmäler dig – se baksidan!

FRISKVÅRD
Hälsopromenader
Hälsopromenader med Lotta Isaksson leg. kurator, Steg 1 psykoterapeut, mindfulnessinstruktör. Vid fem tillfällen promenerar vi tillsammans och övar oss i medveten närvaro. Med hjälp av våra sinnen och
kroppen uppmärksammar vi naturen och oss själva. Kläder efter väder.
Kostnad 250 kr (faktureras). Anmälan är bindande.
Plats: Stora Holmen.
Tid: kl. 11–12 fredag den 22 april, 29 april, 6 maj, 13 maj och 20 maj
Guidad meditation
En stunds stillhet och möte med dig själv genom guidad meditation
där du också får lära dig enkla tekniker för att bättre hantera stress i
vardagen. Kostnad 50 kr/gång (swish/kontant). Ledare Annika Månstig.
Plats: Medveten andning, Norrgatan 27c
Tid: kl. 17–18 måndag den 7 mars och 4 april

Pausmassage
Du får 20–25 minuters avkoppling och ges möjlighet att återhämta
kraft och energi. 1 bokning/person, kostnad 50 kronor (swish/kontant).
Massör Annika Månstig
Plats: Medveten andning, Norrgatan 27c
Tid: kl. 9.30-12.30 den 14 februari, 11 april samt kl. 14–17 den 14 mars,
28 mars och 9 maj

KUNSKAP
Fråga juristen
Välkommen till en träff kring anhörigbehörighet, framtidsfullmakt
samt godmanskap. Medverkar gör Anna Skult, jurist vid Ludvig och
Co. Frågeställningar får gärna meddelas i samband med anmälan.
Träffen genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
Tid: 23 februari kl. 17–18
Vilket stöd finns och vad händer om stödet inte uppfylls?
Marie-Louise Hammar, Socialt ansvarig samordnare (SAS) samt
en biståndshandläggare, vård och omsorg/Örebro kommun ger
information och svarar på allmänna frågor.
Tid: 2 mars kl. 17–18.30

GEMENSKAP
Vårutflykt till Ässkogstorp
Följ med naturvårdsorganisationen Hopajola på utflykt till
Markaskogen strax söder om Örebro! Vid Örebro kommuns fina
raststuga i Ässkogstorp njuter vi av naturen, fikar/grillar vid eldplatsen,
och umgås under trevliga former. Den som vill kan följa med på en
guidad kort promenad för att höra mer om platsens historia och hur
den används idag. Förhoppningsvis får vi uppleva lite fåglar, växter och
djur som trivs på platsen. Stigen runt funkar bra att ta sig fram på även
för personer med rullstol eller permobil. Läs mer om Hopajolas
verksamhet på www.hopajola.se
Vid frågor kontakta Ankie Rauséus på Hopajola, natur@hopajola.se
072-546 01 05.
Utflykten genomförs i samverkan med Röda Korset
Tid: 5 maj kl. 13.30–16.30 Medtag gärna något att sitta på samt något
enkelt att grilla såsom korv. Vi bjuder på kaffe.

Tuschmålning
Prova på att måla med tusch, mandala och akvarell. Ingen förkunskap
krävs. Kostnad 50 kronor inklusive fika (swish/kontant).
Tisdagar kl. 17.30–19.30 1 mars, 5 april och 3 maj.
Caféträffar
Tid: kl. 14 (längst till kl. 16). Fika finns att köpa för
25 kronor (swish/kontant). Träffarna sker i samverkan mellan
Alzheimer Örebro, Röda Korset, patientbiblioteket USÖ
och Studieförbundet Vuxenskolan.
16 februari: Reseskildring från en semesterresa till Sicilien.
Jan Backlund berättar och visar bilder från en resa till Sicilien.
Från lummiga dalar till svaveldoftande och mullrande vulkan.
16 mars: ”Skivor till kaffet”, Lars Jansson spelar musik.
Ta med egna favoritskivor eller kassettband som du gillar.
20 april: Bokcafé, Patientbiblioteket ger boktips.
18 maj: Besök av besökshunden Agnes.

ANMÄLAN OCH INFORMATION

För samtliga aktiviteter gäller att man anmäler sig via
Anhörigcentrum på 019-21 32 30 (öppen måndag–torsdag
9–12) eller anhorigcentrum@orebro.se
Har du frågor kring någon av aktiviteterna, kontakta oss
så berättar vi mer!

ANHÖRIGSTÖD
För dig som bor i eller vars närstående bor i Örebro kommun.

Du som vårdar eller stöttar en närstående som är långvarigt sjuk,
äldre eller har en funktionsvariation ges möjlighet att få stöd via
Anhörigcentrum. Förutom vårens program erbjuder vi även enskilda
stödsamtal, anhöriggrupper samt avlösning via gästrumsplatser på
Skebäcksgårdens vård- och omsorgsboende.

019-21 32 30, måndag–torsdag kl. 9–12
anhorigcentrum@orebro.se
Tulegatan 8, Örebro
orebro.se/anhorigcentrum
facebook.se/anhorigcentrumorebro
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