Partille i okt 2021

Hej nya och gamla medlemmar

Efter att många levt ett och ett halvt år med stor försiktighet och distans från nära och kära
hoppas vi nu på bättre tider och ett mer öppet samhälle utan stora bakslag - och med ännu
fler som vaccinerar sig. Läste tidigare att 80-plussare nu skall få sin 3:e vaccindos efter 6
månader passerat sedan den 2:a dosen.
Förra helgen hade vi en ½-sidesannons i Lokalpressen Partille som många
förhoppningsvis såg. I annonsen skyltade vi med vårt höstprogram. Vi har nu
uppdateringar i höstprogrammet (se baksida); Pastor Da Capos körföreställning den 20
november i Kulturum är kl.15.00, med anmälan senast nu på söndag 17 oktober. Kontakta
Ulf om du är intresserad av att följa med oss.
På medlemsträffen med demenslitteratur-tema kommer sävedalsförfattaren Monica
Wallenius och talar om sin barnbok “Varför ligger mormors underbyxor i kylskåpet?”.
Då berättar vi även om vårt arbete med att påverka för en bättre demensvård.
Hoppas vi ses i höst, varmt välkomna!
Med varma hälsningar från Partille demensförenings styrelse.
Mait Bengtsson, ordförande tel 0703070683
Ulf Bramsby, vice ordförande tel 0702 369 488
Kaety Plos, sekreterare
Rolf Åhnbrink, kassör
Mona Sunesson
Arne Olsson
Billy Johansson
Elin Bengtsson

Behöver du
goda råd?
Demensförbundet
har gratis telefonrådgivning för
sina medlemmar

0485 - 375 75

www.demensforbundet.se

Psst..! Vänd för
uppdaterat
höstprogram

Tjoho! Äntligen
kan vi ses!
Här kommer höstterminens
aktivitetsprogram. Välkomna!
För anmälan eller mer information ring:

Kaety tel 0706 434 347
Ulf tel 0702 369 488
Vi fikar tillsammans på Walfrids
Skafferi på Vallhamra torg.

Varje
onsdag
10-15

Utflykt och promenad i västsverige.
Plats och tid varierar.
Kontaktuppgifter ovan.

Vi äter lunch och umgås i Furulunds
matsal kl 13.00. Det är bara att dyka upp!

27
oktober
17-20

Sista
fredagen i
månaden

Medlemsträff - tema demenslitteratur.
Författarbesök: Monica Wallenius talar
om sin barnbok ”Varför ligger mormors
underbyxor i kylskåpet?”, fika och prata.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Gamla Kronv. 62E.

Vi går på humoristisk körföreställning
med Pastor Da Capo. Anmälan senast
17/10 till Ulf. Plats: Kulturum. Efteråt äter
vi tillsammans.

25
november
17-20

Varje
tisdag
14.00

20
november
15.00

Medlemsträff - tema musik
Facebook-kurs (ta med din dator/platta)
och musikaktivitet, fika och prata.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Gamla Kronv. 62E.
Julavslutning.
Mer info kommer.

Följ oss på Facebook!
Sök på Partille Demensförening

december

