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September: Att träffas online
Onsdagen den 30 september kl 18.00
Vi ses online via din dator, surfplatta eller mobil
Vi erbjuder en online träff där ni får veta mer om de olika varianterna
(Zoom/Teams/Meet, Whatsapp, Messenger, Skype, Hangout,
Facetime mm), och vi tittar på de viktigaste funktionerna för att kunna
delta i online sammankomster, föreläsningar och evenemang. Du kanske
vill ”zooma” med dina vänner sen!
.

Oktober: Heldagsseminarium med föreläsningar
av två av landets främsta stamningslogopeder:
• Siri de Geer, logoped på SKAS
• Ineke Samson, logoped på Danderyds, forskare,
doktorand och European Fluency Specialist

Lördagen den 24 oktober kl 10.00-ca 16.00
Scandic Billingen, Skövde
Vid fortsatta covid-19 restriktioner genomförs dagen online via Zoom.
GLÖM INTE DEN INTERNATIONELLA STAMNINGSDAGEN 22 OKTOBER !

November: Prova på Glasfusing
Onsdagen den 18 november kl.18.30
Fabriksgatan 4 entré 5 ABFs keramikverkstad, Lidköping
Vi har tidigare lärt oss hur man gör smycken. Denna gång får vi prova att
skära och lägga ihop glasbitar till skålar och dekorationer.

December: Julbord (med bowling/shuffleboard)
Söndagen den 29 nov alt 6 december kl 14.00 (resp kl 12)
Restaurang The View, Nya stadens torg 10, Lidköping
Betalparkering utanför eller gratis parkering vid Rörstrand.
* Exakt datum meddelas senare till den som anmält sig. *

* För kostnader, anmälan mm till våra aktiviteter, se www.ssf.st *
Besök gärna SSFs hemsida: ssf.st
Facebooksida: facebook.com/skaraborgsstamningsforening/
Facebookgrupp facebook.com/groups/skaraborgsstamningsforening/
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Om intresset finns anordnar vi en Föräldraträff någonstans i Skaraborg. Har du ett barn
som stammar? Vill du prata om vardagen och skolan? Vill du veta mer om lägren? Vill du ta en
titt på senaste stamningsmaterial? Vill du se på en film om stamning? Kan vi hjälpa till med
något, t ex komma till barnets skola eller ha/hjälpa till med en utställning? Och tillsammans
kan vi kanske planera några roliga familjeaktiviteter (äventyrsbad, femkamp, bio mm).
Har ni förslag på aktiviteter som ni som barnfamilj skulle vilja göra tillsammans med andra
medlemsfamiljer i SSF? Bad? Bowling? Minigolf? Spel? Pyssel? Djurpark?
Om det känns för långt mellan träffarna, kanske några av oss kan ses bara över en
Vill du att vi kommer till
lärare, på plats eller online?

fika.

er skola och pratar stamning med elever och/eller

Hör gärna av er till info@ssf.st eller 0705223916 med förslag, så försöker vi anordna det.

Stamningsförbundet

anordnar också en del arrangemang för sina medlemmar, såsom
barnläger, familjeläger, ungdomsläger, nordiska stamningsseminarium mm. Prenumerera
kostnadsfritt på det digitala Nyhetsbladet.
Mer på www.stamning.se.

PS. Du som värvar en medlem får en Trisslott och kan bli miljonär! 😊

Välkommen till Skaraborgs stamningsförening!
Besök gärna SSFs hemsida: ssf.st
Facebooksida: facebook.com/skaraborgsstamningsforening/
Facebookgrupp facebook.com/groups/skaraborgsstamningsforening/
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