
 

 

 

 

 

Musikalen Grease flyttas fram till 

oktober! 

Musikalen Grease på Alandica skjuter upp 

sin premiär till hösten. Biljetter till 

premiären fredagen den 12 mars gäller nu 

istället fredagen den 15 oktober och alla 

biljetter därefter gäller för samma 

veckodag. Det vill säga att n i som har 

köpt biljetter till föreställningen den 17 

mars behåller era biljetter och kommer att 

ha möjlighet att gå den 20 oktober 2021 

istället. 

 

Akvarellkurs nya datum 

Har du anmält dig till akvarellkursen som 

skulle ha gått av stapel 22–23 januari? DÅ 

SKA DU TITTA HIT! 

Nya datum för akvarellkursen blir den 9–

10 april. Fredagen den 9.4 kl.18-20-00 

och lördagen den 19.4 kl. 12-14.00. Om 

du har anmält dig sen tidigare så kvarstår 

din anmälan och du blir kontaktad 

närmare kursens start. Har du funderingar 

kan du kontakta Johanna på kansliet. 

 

Samtalsgrupp & fika för dig som 

har haft stroke 

Den 12.4 kl.13.30 träffas vi på 

Handicampen för att fika och samtala. 

Anmäl dig till Johanna på kansliet.  

 

 

 

 

 

 

 

Träningsgrupper – passa på! 

Vill du prova på att vara med i en 

träningsgrupp som fokuserar på det 

individuella behovet? Neurologiska 

föreningen har träningsgrupp hos Rehab 

City samt hos Medimar där vi i vardera 

grupp har enstaka platser kvar! – Tveka 

inte att höra av dig till Johanna på kansliet 

för att få veta mer eller för att anmäla dig. 

• Medimar: torsdagar kl.18.30 

• Rehab City: måndagar kl.15.30 

 

Föreningsbingo 3.3 ställs in! 

Föreningsbingon som skulle ha anordnats 

den 3.3 på Handicampen ställs in på 

grund av rådande Covid-19 situation. 

Följande tillfälle 7.4 kommer att hållas 

enligt planerna, såvida spridningen av 

viruset avtar. 

Tips på aktiviteter? 

Har du tips på aktiviteter du skulle vilja att 

föreningen anordnade? Tveka inte att 

kontakta Johanna på kansliet för att 

berätta om dina idéer!  

OBS! Ny e-post adress 

Ålands Neurologiska förening har fått ny 

e-post: info@neurologiska.ax 

Fr.o.m. den 31 mars upphör den gamla e-

post adressen. 
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