– Föreläsningar –
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Stark kärlek och djup sorg
– att mista en livskamrat

Spelets baksida
Thomas baksida
Fingal berättar om sina erfarenSpelets

Spelets
baksida
Lena Poggi
berättar hur det var när hon

I över 26 år har Thomas Fingal spelat om pengar. Spelandet började som 15
åring och eskalerade vid 30 när en fast anställning möjliggjorde banklån.
Thomas berättar om sitt spelberoende och hur det har påverkat hans liv.

I över 26 år har Thomas Fingal spelat om pengar. Spelandet började som 15
åring och eskalerade vid 30 när en fast anställning möjliggjorde banklån.
Thomas berättar om sitt spelberoende och hur det har påverkat hans liv.

heter av spelberoende. När han var 30 år
eskalerade det, han hade fast jobb och
kunde ta banklån.

Via media möts vi av återkommande spelreklam. Vi informeras om snabba sms-lån,
nätkasino och dubbla bonusar. Vi upplever reklamen som störande inslag på radion.
Mer sällan får vi ta del av spelens baksida. Folkhälsomyndigheten presenterar siffror
kring
ökatÖrebro
spelberoendet
blandFabriksgatan
unga och från årsskiftet82018 jämställs spelberoende
SV
län,
med alkohol och droger i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen.

Onsdag 21 februari, kl. 17.30–19.00
Anmälan senast 18 februari:

Kom och ta del av Thomas historia och hans pågående kamp mot speldjävulen

maria.ostby@sv.se eller 019-611 94 80
Onsdag 21 februari 2018

Anmälan

Studieförbundet Vuxenskolan
Fabriksgatan 8, Örebro
Kl. 17.30-19.00

maria.ostby@sv.se eller ring
019-611 94 80
Anmäl dig senast 18 februari

Välkommen, vi bjuder på kaffe/te!

Tillsammans är
vi starkare!

Det vi inte pratar om
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län vill med föreläsningar,
cafésamtal, SV Arenor och studiecirklar, bidra till ökad kunskap, förståelse och
nya möten. Det vi inte pratar om är en föreläsningsserie som berör olika ämnen
som ofta är svåra att prata om. Kom gärna med önskemål på ämnen som vi
borde prata mer om!

OCD – en folksjukdom?

förlorade sin man i cancer. Nu har det
gått 15 år, hur tog hon sig ur sorgen?

Torsdag 15 mars, kl. 17.30–19.00

Via media möts vi av återkommande spelreklam. Vi informeras om snabba sms-lån,
nätkasino och dubbla bonusar. Vi upplever reklamen som störande inslag på radion.
SV får
Örebro
Fabriksgatan
8
Mer sällan
vi ta del avlän,
spelens
baksida. Folkhälsomyndigheten
presenterar siffror
kring ökat spelberoendet bland unga och från årsskiftet 2018 jämställs spelberoende
med alkohol och droger i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen.

Anmälan till senast 11 mars:
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Fabriksgatan 8, Örebro
Kl. 17.30-19.00

maria.ostby@sv.se eller ring
019-611 94 80
Anmäl dig senast 18 februari

Välkommen, vi bjuder på kaffe/te!

Tillsammans är
vi starkare!

Det vi inte pratar om
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län vill med föreläsningar,
cafésamtal, SV Arenor och studiecirklar, bidra till ökad kunskap, förståelse och
nya möten. Det vi inte pratar om är en föreläsningsserie som berör olika ämnen
som ofta är svåra att prata om. Kom gärna med önskemål på ämnen som vi
borde prata mer om!

Schizofreni och rehabilitering
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– en
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Ekholm
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verksamhetschef Steget

Torsdagen 22 februari bjuds allmänheten in till en kväll kring OCD –
tvångssyndrom.

Torsdagen 22 februari bjuds allmänheten in till en kväll kring OCD –
tvångssyndrom.

föreläser om tvångssyndrom, förvrängd
kroppsuppfattning och samlarsyndrom.
Man räknar med att cirka 3 %av befolkningen är drabbad av OCD
Torsdag
22 februari, kl. 17–19
och mörkertalet är stort! Kom och lyssna till Gunilla Ekholm från

OCD förbundet
som föreläser om tvångssyndrom,
förvrängd
SV Örebro
län, Fabriksgatan
8
kroppsuppfattning och hoarding (samlarsyndrom).
Begränsat
antal platser
Arr: Föreningen
för psykiatriskt
Efter föreläsningen
finns utrymme för samarbete
samtal och frågor.och SV

Torsdag 22 februari 2018
Studieförbundet Vuxenskolan
Fabriksgatan 8 Örebro
Lokal: Beatles
Kl:17.00-19.00

Anmälan
Kom som du är. Ingen
föranmälan krävs
Kaffe/te finns att köpa för
5 kr.

Föreläsningsserien Tillsammans är vi starkare är ett samarbete för att öka
kunskapen om psykisk ohälsa och motverka stress, skam & skuld i vårt samhälle. Vi
som arrangerar är Föreningen för Psykiatriskt Samarbete Örebro län och
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.
Alexandra Jensen Zoffmann och Kent Steen
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Torsdagen 8 mars bjuds allmänheten in till en kväll kring ett högaktuellt
ämne.

Alexandra berättar om sin resa från liten
pojke till en mycket lång kvinna.

Kom och lyssna till Alexandra som öppet berättar om sin resa från en liten pojke till
en mycket lång kvinna. Där orkaner mellan tanke, känsla och vilja kommer att
bemötas med tal, sång, skratt och bilder. En egotripp av rang. Efteråt finns utrymme
SV
län, Fabriksgatan 8
för tankar
ochÖrebro
frågor.

Torsdag 8 mars, kl. 18–21

Begränsat antal platser
Arr: Föreningen för psykiatriskt samarbete och SV
Torsdag 8 mars 2018
Studieförbundet Vuxenskolan
Fabriksgatan 8 Örebro
Lokal: Beatles

Anmälan
Kom som du är. Ingen
föranmälan krävs
Kaffe/te finns att köpa för

i Örebro. Kom och ta del av Ulricas kunskap och erfarenheter kring schizofreni
och långvariga
psykiska
funktionsnedsättMan räknar med att
cirka 3 %av befolkningen
är drabbad av OCD
mörkertalet är stort! Kom och lyssna till Gunilla Ekholm från
ningar.och
OCD förbundet som föreläser om tvångssyndrom, förvrängd
kroppsuppfattning och hoarding (samlarsyndrom).

Torsdag 19 april, kl. 17–19

Efter föreläsningen finns utrymme för samtal och frågor.
SV Örebro
län, Fabriksgatan 8
Begränsat antal platser
Arr: Föreningen för psykiatriskt samarbete och SV

Torsdag 22 februari 2018

Studieförbundet Vuxenskolan
Fabriksgatan 8 Örebro
Lokal: Beatles
Kl:17.00-19.00

Anmälan
Kom som du är. Ingen
föranmälan krävs

Kaffe/te finns att köpa för

5 kr. Örebro län
Föreläsningar på SV

Vi anordnar föreläsningar kring ämnen
som ofta är förknippade med skuld, skam
och tabu för att bidra med ökad kunskap,
förståelse och nya möten.

Föreläsningsserien Tillsammans är vi starkare är ett samarbete för att öka
kunskapen om psykisk ohälsa och motverka stress, skam & skuld i vårt samhälle. Vi
som arrangerar är Föreningen för Psykiatriskt Samarbete Örebro län och
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Det är gratis att delta!

