
Besök gärna SSFs hemsida: ssf.st    
och vår facebooksida:  facebook.com/groups/Skaraborgsstamningsforening/ 

 samarbetet med  

TALTRÄNING i SKARABORG 
26-27 november 
Flämslätt kursgård 
 
Skaraborgs stamningsförening, SSF, inbjuder till ännu en 
talträningshelg. 
 
Lördag-söndag den 26-27 november, från lördag kl 10.00 till söndag med lunch, träffas vi på Flämslätt 
kursgård mitt i den natursköna Vallebygden, en fridfull och avstressande plats, där vi har talträning i 
olika miljöer, från möteslokal till naturen, kyrkan till middagsbordet. Läs mer om Flämslätt på 
flamslatt.se  
 
Vi jobbar med en härlig blandning av talträning, presentationsteknik, kommunikationsövningar, 
Speaking Circles, avslappning och röstträning. Ta gärna med något att spela in på. På kvällen finns 
sociala aktiviteter.  Vill du hålla i någon form av underhållning, lek, historier, sång eller dylikt är du 
hjärtligt välkommen. 
 
Missa inte denna lärorika och roliga helg där vi umgås och taltränar i tryggt och trivsamt sällskap i en 
vacker, avkopplande omgivning. Även anhöriga och vänner som vill träna på att tala inför grupp, eller 
att jobba med olika taltekniker, är mycket välkomna. 
 
Avgiften är enligt följande: 
1a. dagsgäst lördag: fm kaffe, lunch, em kaffe, middag 200kr 
1b. dagsgäst söndag: fm kaffe, lunch  200 
2a. vandrarhem enkelrum lör-sön  300 
2b. vandrarhem enkelrum fre-sön  400 
3a. hotell, plats i dubbelrum, lö-sö  500 
3b. hotell, plats i dubbelrum, fr-sö  600 
3c. hotell enkelrum, lö-sö  600 
3d. hotell, enkelrum, fr-sö  700 

Medlemmar i Skaraborgs stamningsförening sponsras med 50%. 
 
I priset ingår boende, inkl måltider, konferens och ledare. Resan står du själv för. 
 
Anmälan görs senast den 15 oktober till Anita Blom, 0511-51504, 
anitasblom@gmail.com . Efter 15 oktober är anmälan bindande. Samtliga 
deltagaravgifter ska vara inbetalda senast den 25 oktober till vårt 
plusgirokonto 403844-4. Vid anmälan uppge namn, epost, mobilnr, 
boendevariant (1-3) samt eventuella allergier. 
 
Vi behöver bli minst 10 personer för att kunna genomföra helgen.  
Max 20 personer, så först till kvarn gäller. 
Program för helgen fås efter anmälningstidens utgång. 

Välkomna till Skaraborgs stamningsförening! 
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