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Adventstid – juletid.  

En vacker och fin period på året, men också 

stressigt för många. Hoppas ni hittar lite julefrid 

trots allt.  

Vi önskar alla våra medlemmar en GOD JUL och 

ett GOTT NYTT ÅR! 

/Styrelsen  

Föreläsning med NPF-konsult Johanna Björk i 

Vänersborg: 

Innehåll: Kunskap, insikt och bemötande kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

Tid 28 november 2016 kl. 18.00 

Plats: Birger Sjöbergsgymnasiets Aula, Vänersborg 

Föreläsningen vänder sig främst till alla invånare i Vänersborgs 

kommun. 

Biljett hämtas gratis vid Kommunhusets reception, max 4 stycken per person. Först till 

kvarn gäller då det endast finns 338 platser  

Adventsfika för stora 

och små medlemmar 

Välkomna på adventsfika, julpyssel, julsång 

mm  

Barnen kan leka och/eller pyssla och vi 

umgås. 

Tid: söndagen den 4/12 kl 16.00-18.00. 

Plats: Vi lånar Öppna förskolans lokaler, Kungstorget 3, Uddevalla. 

Anmälan samt ev matallergi senast 1/12 på sms 0730-556996 eller på e-post: 

info@attention-uddevalla.se 

mailto:info@attention-uddevalla.se
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Hjärnkollsdagen i Vänersborg  

Vänersborgs kommun ordnar föreläsningar om 

psykisk hälsa. Fyra föreläsningar under dagen 

blir det, biljetter hämtas gratis i kommunhusets 

reception. 

Attention finns på plats med info-bord. 

Tid: 6/12 kl 9.00-16.00 

Plats: Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg. Läs mer på Vänersborgs kommuns hemsida: 

http://www.vanersborg.se/omsorghjalp/folkhalsoarbete/psykiskhalsaenlivsresa.4.11d92611562979

9d314f385.html  

Föreläsning med Paula Tilli  

 

Tid: onsdag 7/12 kl 18.00-20.00 

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla 

Boka biljett 100:-/person på Bohusläns museum tel 0522-656501. 

Läs mer om Paula Tilli på http://blogg.aspiration.nu/ 

Kill-/mansträff för dig med NPF som 

är 18 år och uppåt.                                                                                                            

Vi samtalar om viktiga ämnen och livet i stort och smått. 

Tid: torsdag 8/12 kl 17.30-19.30 

Plats. Attentions lokal, Skansgatan 3, Uddevalla. Vi bjuder på fika. Välkomna! 

Ring på ringklockan om ytterdörren är låst så kommer vi och öppnar. 

http://www.vanersborg.se/omsorghjalp/folkhalsoarbete/psykiskhalsaenlivsresa.4.11d926115629799d314f385.html
http://www.vanersborg.se/omsorghjalp/folkhalsoarbete/psykiskhalsaenlivsresa.4.11d926115629799d314f385.html
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Öppet i lokalen i Uddevalla 

Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla första 

tisdagen varje månad mellan kl 17.00-19.00. 

Välkommen in på en enkel fika, lite prat eller låna och 

lämna böcker.  

Ring på vår ringklocka om det är låst! Kommande datum: 6/12, 3/1 … 

Medlemsträff i Trollhättan blir det var tredje tisdag varje månad. 

Vi ses i en lånad lokal på Österlånggatan 47 (ingång via bakgården mellan nr 47 och 

Citypark). mellan kl 18.00-20.00, vi bjuder på fika. 

Kommande datum är tisdag 20/12 … 

Jullovs-ungdomsträff – för tjejer och killar mellan 10-17år 

Paintboll (inomhus) och trekamp blir det för föreningens unga med NPF. 

För den som hellre pysslar så gör vi det samtidigt i vår lokal som ligger granne med 

Paintball-lokalen. 

Tid: söndag 8/1 på jullovet mellan kl 15.00-18.00  

Plats: Paradis paintball, Uddevalla. Samling på 

parkeringen vid Attentions lokal, Skansgatan 3. 

Vi äter pizza i lokalen ihop efteråt! Välkomna! 

Anmälan senast 5/1 via sms 0730-556996 eller på e-

post: info@attention-uddevalla.se 

 

Följ oss på Facebook Attention Uddevalla eller Instagram @attentionuddevalla samt läs 

mer på vår hemsida www.attention-uddevalla.se.  

Vill du stötta oss ekonomiskt framöver så ge gärna ett bidrag via pg 411065-6 eller Swisha 

till vårt swishnummer 1235112677 

Om ni ändrar adress, har en ny eller gammal mailadress dit vi kan skicka vårt 

medlemsbrev skicka detta till info@attention-uddevalla.se 

mailto:info@attention-uddevalla.se
http://www.attention-uddevalla.se/
mailto:info@attention-uddevalla.se

