
  

  
 

 

Drop-in på Anhörigcenter, Ängahällan, Förslöv            E-post: anhorigstodet@bastad.se         
Vårliden, Vångavägen 12                 Torsdagar kl 10-12                 Tfn: 0431-77034/0701-499450 
Måndagar kl 10-12                                                                                

 

 

 

 

 

Båstad 

Frukostträff (drop-in) varje 
måndag kl 10-12 (ej röda dagar) 

Välkomna på frukost för alla er som är 
anhöriga! Här får ni chansen att samtala 
med oss och andra anhöriga under 
avslappande former. Kaffe & goda 
smörgåsar erbjuds för 10 kr/ person. 
Plats: Anhörigcenter, Vångavägen 12. 
Måndagar: 4, 11, 18, 25 juni 

Sittande Sommar Zumba tisdagar 
kl 10:30-11:30 

Lätt och rolig träning som görs utomhus 
till rytmisk och svängig musik. Aktivitet 
för dig och din närstående. Kostnadsfritt 
och ingen föranmälan krävs. Plats: 
Anhörigcenter, Vångavägen 12. 
Tisdagar: 5, 12, 19, 26 juni 

Fredagsträff på Vången Kl. 09:30-
12  

Samarbete med Socialt innehåll. Vi läser 
tidningen ihop och samtalar om stort 
och smått. Kl. 11 är det Sittgympa. 
Aktivitet för dig och din närstående. 
Adressen är Vångavägen 12. Fredagar: 
1, 8, 15, 29 juni 

Grevie 

Träffpunkt Grevie varje onsdag kl. 
14-16 i Biblioteket. 

 

 

 

Ö.Karup, Åsliden 

Trädgårdshörnan kl 14.00–15.30 

Oavsett om man har gröna fingrar eller 
inte är det avkopplande att påta i 
trädgården. Anhörigstödet finns på plats 
varje måndagseftermiddag där vi 
tillsammans med boende och anhöriga 
kommer att odla säsongens gröna. 
Under tiden passar vi på att samtala om 
allt från trädgårdsminnen till mående. Vi 
avslutar med en gemensam fika i 
trädgården.  

Måndagar: 4, 11, 18, 25 juni 

Förslöv, Ängahällan 

Frukostträff (drop-in) varje 
torsdag kl. 10-12 (ej röda dagar) 

Välkomna på frukost för alla er som är 
anhöriga! Här får ni chansen att samtala 
med oss och andra anhöriga under 
avslappande former. Kaffe & goda 
smörgåsar erbjuds för 10 kr/person.  

PSST! Vi startar hela tiden nya 
samtalsgrupper där du som anhörig 
kan prata med andra, dela med dig av 
dina erfarenheter och få kunskap och 
kraft. Deltagarnas önskemål och 
behov styr innehållet. Hör gärna av 
dig om du önskar att delta. 

 

 

Anhörigcenter 

Juni 

 

Aktivitet och anhörigcenter . Gilla vår 

sida på Facebook och ta del av vad som 

händer hos oss.  

 


