VI GÅR I CIRKLAR
Vård & Omsorg
Malmö 2019

Missa inte...

För cirklar gäller:
ALT 1 - stor grupp
Max 20 deltagare
Boka en period för
800:-/per gång
ALT 2 - liten grupp
Max 10 deltagare
Boka en period för
500:-/per gång
Cirklarna är uppdelade i
fem perioder à 10 veckor
Period 1 - V 2 - V 11
Period 2 - V 12 - V 21
Period 3 - V 22 - V 31
Period 4 - V 32 - V 41
Period 5 - V 42 - V 51
Kontakta:
Maja Chodkiewiez
Verksamhetutvecklare
maja.c@sv.se
040-10 01 60
sv.se/malmo

Under hela
2019
erbjuder vi
en massa
kostnadsfria
aktiviteter
Hör av er så
berättar vi!

VÅRA POPULÄRA CIRKLAR & NYHETER :

Musikglädje - levande musik är som balsam för själen
Ledare med instrument. Med musiken som redskap väcks minnena
till liv. Vi umgås och minns tillsammans.
Dans & Demens - Upptäck dansen inom dig
Tillsammans med Skånes Dansteater har vi tagit fram ett koncept
där alla kan vara med och dansa.
Härliga minnen - så mycket att minnas...
Vi samtalar om årets helger, traditioner och gamla ting. Minnena
väcks till liv och igenkännande ger glädje.
NY! - Vi sjunger våra favoriter
En cirkel där ledaren sjunger med er och spelar ukulele. Cirkeln
baseras på musikterapeut Gitte Pålssons kurs om musik och demens
NY! - Välmående & livskvalittet - Ledare med gediget
kompetens och erfarenhet i ämnet anpassar cirklarna efter era
behov, några exempel:
-Kost & rörelse - dåtid och nutid
-Finn energi & kraft – Vad är ”Qi”
-Balans & harmoni – för att stärka vår balans i kropp och själ.
-Sinnesro i nuet – en stund med reflektion och avslappnings
övningar.

Våra fantastiska ledare
som bidrar till många underbara
stunder tillsammans med er!
Inger Aparicio
Birgitta Ahlsell
Lasse Berggrensson
Bo-Ander Dahlskog
Jeanette Donner
Ronnie Holmberg
Rinella Rioda
Carin Rolf
JC Svensson
Fredrik Savbrant
Jonas Wernefort
Johan Österberg
m fl

