HjärnPunkten
Nyhetsbrev 5

22 Juni 2017

Hej!
Det här är sista nyhetsbrevet inför sommaruppehållet. Den 29/5 var det säsongsavslutning för studiecirklarna
och caféet, och den 12:e juni var det dags för en välbesökt Sommarfest.
Nu kommer kontoret att vara stängt hela juli.

Öppet Hus!
Den 28/8 kl. 17.30-18.30 bjuder vi in till Öppet Hus och informerar mer om HjärnPunktens höstprogram.
Alla är hjärtligt välkomna och vi bjuder på kaffe & bulle!
HjärnPunktens café öppnar igen måndagen den 4:e September. Samma dag startar även cirklarna i konst,
silver, mindfulness samt karate (samma tider som förut). Öva hjärnan kommer att ha fyra kurstillfällen: 5/9,
3/10, 7/11 samt 5/12.
Vi kommer i dagarna att fastställa höstens program. I nästa Nyhetsbrev som är planerat till mitten av augusti
kommer vi att presentera programmet i sin helhet och informationen kommer förstås också att finnas på
Facebook och Hjärnkrafts hemsida.
Studiecirklarna nedan är preliminärt klara men detaljerna är inte helt klara än.
Betonggjutning

Styling

Yoga

Teknik / datorhörna

Pysselhörna

Hudvård (göra egna hudvårdsprodukter)

NYTT: Sång och musik i någon form tillsammans med Erik som var med på sommarfesten och sjöng för oss
och berättade lite om instrumentet Ukulele.
ÖVRIGT: Ett förslag från oss var att få eller ge massage, något som flera av er var intresserade av. Vi
jobbar vidare på samarbetet med Axelssons.
Vi vill passa på att tacka alla som svarade på vår enkät och kom med förslag på aktiviteter inför hösten. Vi
fick många bra tips men en del får vi spara för framtiden. Vi är alltid öppna för förslag ! 
Du är varmt välkommen att kontakta Lena med dina synpunkter, eller om du inte sett enkäten och vill fylla i
den. Mejla hjarnkraftgoteborg@gmail.com eller ring 0730-72 72 58

Varma Sommarhälsningar från Marie, Kerstin, Lennart & Lena.
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