Kungslena
”Kungens Lena - En bok om Kungslena”
Beräknas
eräknas vara klar och finnas till försäljning preliminärt vecka 48.
Intresseanmälan kan göras via epost till ingvar.karlsson@gmail.com
Passa på och skaffa
affa er några fina presenter inför jul!

Ett medlemskap i Lena
Gille är till gagn för
bygden, det kostar
bara 25 kr för enskild
och 50 kr för hel familj.
Bg 5868-2352. Var
noga med att ange
avsändaren.

I samband med bokutgivningen kommer vi
att ha ett s.k. releaseparty i församlingshemmet, Kungslena.
Datum är i dagsläget oklart då vi inte vet säkert då boken är klar.
Info om det kommer i Facebookgruppen ”Vi som bor i Kungslena”,
Kungslena”, håll utkik där.

Bokcirkeln fortsätter även i höst med efterarbete
e
och korrekturläsning
samt en torpinventering utifrån Erik Sandbergs (Dimbobygden) digra arkiv och uppgifter.
Vi träffas i församlingshemmet kl 19.00 sista torsdagen varje månad.
Lena Gille använder Facebookgruppen Vi som bor i Kungslena som en av våra
informationskanaler, gå gärna med i denna för att få tillgång till vår information.
Välkommen till Kungslena!
Kontaktperson: Pär Andersson tel. 070-3106970

Café Attention Tidaholm
Välkommen till Café Attention – en mötesplats för oss med NPF-diagnos
diagnos och anhöriga.
NPF-diagnos
diagnos kan vara ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Språkstörningar.

Måndag 13 november kl 18.30
träffas vi i SV Tidaholms lokaler på Hägnevägen 2.
2
Anmälan till 0702-727649
0702
eller attentionskaraborg@hotmail.com
Vi bjuder på fika! Inga kostnader

Varmt välkommen!

Välkomna in till oss och hämta vår inspirationbroschyr med kursutbud

Några av våra
v
kurser i höst
Lär dig virka Mandalarutor start
st 8/11
Smideskurs för nybörjare start 9/11
Film och redigering start 9/11
Tovning start 15/11
Läs och res Lettland start 29/11
Mer intressanta, spännande cirklar och arrangemang hittar du på
www.sv.se/skaraborg
För anmälan och information kontakta oss på
tel. 0502-10058, epost: tidaholm@sv.se eller besök oss på Hägnevägen 2, Tidaholm

