
 
Höstprogram 2013 

 
Talgruppen i höst 
Träna tal i grupp enligt TALAkademins tio punkter och öva muntlig framställning i Speaking 
circles. Tag chansen att få tala fritt utan att någon avbryter dig. Vi träffas tisdagar varannan vecka 
kl. 18.30-20.30. Höstens mötesdatum: 24 sept, 8 okt, 22 okt, 5 och 19 nov. Lokal Älvsborg i 
Dalheimers hus på Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg. Kaffe/te och fralla står föreningen 
för. • Anmälan senast dagen före varje träff till Erik Lindell, e-post: erik@bildoform.se eller 
mobiltelefon 0707-922 989. 
 
Föreläsning om Stamning hos barn - söndagen den 13 oktober 
Lisa Bengtsson, leg. logoped, arbetar med vuxen- och barnstamning på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Tid: 14.00-ca 16.00 inkl. frågestund. Föreningen bjuder på fika. Plats: 
Möteslokalen Kungen på våning 2 i Dalheimers hus på Slottsskogsgatan 12 i Majorna, 
Göteborg.• Anmälan senast den 4 oktober till Sofia Johansson, mobiltelefon 0709-65 68 48 eller 
e-post: sorkfia@yahoo.se. 
 
Ungdomshelg i Göteborg den 18-20 oktober 
Tillsammans med Stamningförbundet så arrangerar vi detta evenemang. Egenavgift 400 kronor, 
vi betalar reseersättning till deltagare från vår förening. För mer information om helgen och 
anmälan, se följande webbsida på internet: http://ungasomstammar.wufoo.com/forms/z7x4m1/ 
 
ISAD - Internationella stamningsdagen den 22 oktober 
Den 22 oktober är det International Stuttering Awareness Day (ISAD). I år har vi Talgrupp på 
denna dag. Prova gärna Talgruppen, se det översta stycket här i programmet! 
 
Tallördag den 9 november 
Åke Byström från TALAkademin lär oss att tala enligt talets tio punkter. Missa inte denna lärorika 
och roliga dag där vi lär oss tala efter devisen ”Ju bättre man talar, desto mindre stammar man”. 
Få ett bättre flyt i talet och känn dig säkrare att tala inför grupp. Plats: Möteslokalen Kungen på 
våning 2 i Dalheimers hus på Slottsskogsgatan 12 i Majorna, Göteborg. Vi börjar klockan 10.00 
med förmiddagsfika och håller på till klockan 17.00 som längst. Fika, lunch och eftermiddagskaffe 
ingår i deltagaravgiften 100 kronor. Under lördagskvällen är det ett frivilligt restaurangbesök där 
du själv betalar vad du äter och dricker. Deltagaravgiften 100 kronor betalas in vid anmälan till 
vårt PlusGirokonto 72 57 29-8. • Anmälan senast den 3 november till Daniel Lindstrand på tel. 
031-709 47 47, 070-588 01 20 eller e-post: d.lindstrand@swipnet.se. 
 
TALA i Skaraborg den 16-17 november 
Vår grannförening Skaraborgs stamningsförening, SSF, inbjuder till ännu en TALAhelg. Anmälan 
till dem senast den 15 oktober. För pris och mer information, se deras hemsida www.ssf.st. 
 
Julbordsträff den 8 december 
Föreningens julbord dukas i år fram den andra advent kl. 17.00 på Hotell Liseberg Heden, Sten 
Sturegatan 1 i Göteborg. Vi har reserverat 15 platser så det är ”först till kvarn” som gäller. Ni som 
har betalt medlemsavgiften 2013 i vår förening betalar medlemspriset 200 kronor inklusive en 
läsk, lättöl eller mineralvatten per person. Familjemedlemskap gäller för två personer. Övriga 
deltagande betalar självkostnadspris på plats, 365 kronor + ev. dryck. • Anmälan senast den 1 
december till Sofia Johansson, mobiltelefon 0709-65 68 48 eller via e-post: sorkfia@yahoo.se. 
 

För senaste nytt och eventuella ändringar, besök gärna vår webbplats 
www.stamningvg.se 

 
VÄLKOMMEN! 

 


