-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstprogrammet 2016
Anhörigdagen torsdagen 29 september kl. 14:00 – 19:00
Aktivitet: Anhörigdagen
Var:
Conventum kongress, Fabriksgatan 17 – 19 i Örebro.
Info:
Anhörigdagen är kostnadsfri och temat är: Hur kan jag som anhörig stärka mig
själv?
Övrigt:
Vi har informationsbord där och andra ideella föreningar i Örebro län också.
Jessica Falk och Lisa Andersson föreläser under dagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyslexidagen lördagen den 8 oktober mellan kl. 11:00 – 14:00
Aktivitet:
Var:
Anmälan:
Info:

Föreläsningar och Dyslexiutställning.
Stadsbiblioteket i Örebro.
Ingen anmälan behövs. Fri entré hela Dyslexidagen.
Landshövding Maria Larsson inviger Dyslexidagen, utställning och
miniföreläsningar om Dyslexi. Vi bjuder på fika och vi har ett ljudbokslotteri.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dysleximässan lördagen den 22 oktober mellan kl. 06:00 – 20:00
Aktivitet: Vi försöker ordna med samåkning till Dysleximässan i Solna i Stockholm.
Var:
Vi kommer överens om var vi träffas.
Anmälan: dyslexiorebro@gmail.com , vid frågor ring Anna 070-219 58 63, senast lördagen
den 8 oktober.
Pris:
Resekostnad blir bilkostnaden till bilens chaufför. Mässan är kostnadsfri för
medlemmar (kom ihåg ditt gula medlemskort) För icke medlem är inträdet 200 kr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiebesök på Volkswagen museum, söndagen den 13 november kl. 15:00 – 17:00
Aktivitet: Vi besöker Världens största Volkswagenmuseum i Pålsboda. Där vi blir guidade.
Var:
Holmgrens Volkswagenmuseum Gjuterivägen 25, Pålsboda.
Anmälan: dyslexiorebro@gmail.com, vid frågor ring Gert 070-754 96 29, senast 6 november.
Övrigt:
Vi bjuder på entré och fika på VW-museet. Ta med varma kläder i fall det är kallt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Glöm inte ett du kan nominera någon till vårt Dyslexipris 2016, som Landshövding Maria
Larsson kommer att dela ut på vår Dyslexidag, lördagen den 8 oktober kl. 11:00. Vi vill ha din
nominering senast söndagen den 2 oktober. Se vidare bifogad separat information.

För att lättare nå ut med information så behöver vi er mailadress. Maila ditt/dina namn och mailadresser till
dyslexiorebro@gmail.com eller har du lättare att läsa ett SMS? SMS ditt namn och mobilnummer till Jenny 070333 17 69. Mvh Styrelsen

