Vänner för livet - häng med!
Program våren 2021
Vänner för livet är en mötesplats i uppstart som drivs av studieförbundet ABF i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Under våren kommer vi erbjuda ett brett
program via mötesverktyget Zoom och Facebook. Ni kommer få ta del av
hälsoinspiration, yoga, melodikryss och lokal historia. Ni kommer få träffa Annika
Karlsson tillsammans med författaren till boken Kevinfallet, Andreas Slätt.
Det bjuds dessutom på matlagningskväll med Lena Hultin, från programserien
Halv åtta hos mig. Matinspiration utfrån frågeställningen - Vad har du i köket?
Varmt välkomna!

Hälsoinspiration

YOGA

Melodikryss

Hannah Fridh Johansson är verksam inom idrottssektorn och brinner för social hälsa.
I fyra delar pratar vi om vad hälsa är och vad det kan
vara. Hur vår hälsa förändras över tid, det
omdebatterade ämnet kost. Fysisk aktivitet och vad
Health related fitness innebär samt om det svåra
med att omvandla kunskap till praktik.
Vi kommer dessutom få träffa en seniorinspiratör
inom träning.

Hur kan yogans redskap kan vara till stöd och nytta i
vardagslivet? Hanna Staaff som driver Yogaskolan i
Karlstad kommer att guida oss genom ett enkelt
yogaprogram som alla kan vara med på. Yoga hjälper
oss att komma ner i varv, släppa oro och ängslan
samt att hjälpa oss att sova bättre. Få skonsamma
redskap för att träna rörlighet, styrka och balans. Vi
utgår ifrån sittandes på en stol et finns möjlighet att
ställa frågor under sändningen.

Henrik Hyllsjö & Cecilia Grönkvist bjuder in till
Melodikryss, du kan delta live eller ta del av krysset
när du vill genom en länk som du får vid anmälan.
Det kommer finnas frågor om 60 tals musik, du
kommer få gissa låtnamnet, knäcka en färgkod och
finns det djur som återkommer? Lös krysset med
chans att vinna äran Vi tar gärna emot önskemål om
tema till framtida melodikryss.

Datum: 4 maj, 11maj, 18 maj & 25 maj kl. 9.30-10.30

Datum: 10 maj & 19 maj kl. 9.00 - 10.00

Datum: 28 maj 15.00 - 16.00 & 18.00 - 19.00

Digital bokcirkel - Kevinfallet

Marieberg - ett stycke lokal historia

Vad har du i köket?

Kevinfallet var en av de mest uppmärksammade
fallen i Sverige. Du kommer få läsa boken under maj
månad och sedan delta i bokcirkelträff via zoom den
2 juni kl.18.00. Annika Karlsson, mamman till de
dömda och senare frikända pojkarna medverkar
tillsammans med författaren Andreas Slätt.
Den 14 juni sänds bokcirkeln för alla som vill delta
och då har du möjlighet att ställa frågor via chatt.

Inspireras till matglädje och laga mat tillsammans med
Lena Hultin från programserien Halv åtta hos mig.
Vad har du i köket? Det är ett enkelt sätt att börja, för
det här med mat behöver inte vara krångligt, bara kul!
Vi träffas i livesändning via Facebook gruppen Vänner
för livet som du bjuds in till när du anmäler dig. Antalet
platser är begränsat så anmäl dig redan idag!

Datum: 2 juni kl. 18.00 - 19.15
Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag!

Jan Bäckström & Lasse Johansson föreläser om
Mariebergs historia och har båda arbetat på
sjukhuset i Kristinehamn. Innan Marieberg byggdes
fanns olika tankar om på vilken ort sjukhuset skulle
ligga, man trodde däremot att det fanns mer psykiskt
sjuka i Värmland än på andra ställen. Sjukhuset
öppnade 1887. Mariebergs historia präglas främst av
mentalsjukhuset men dess historia går längre tillbaka
än så. Om du är intresserad av att veta mer om
Marieberg efter föreläsningen så hör av dig, det finns
möjlighet till fler föreläsningar och kulturbesök.

14 juni kl. 18.00 - 19.15

Datum: 4 juni kl. 18.00 - 19.15

ANMÄLAN
Vill du vara med? Hör av dig till Anna-Karin Ingman,
mail: vannerforlivet.varmland@abf.se eller på telefon: 010-709 97 59

Datum: 8 juni kl.18.00 - ca 20.00

