
Välkommen till en fantastisk helg!

Ju bättre du talar desto mindre stammar du!

TALAKADEMIN
FIRAR 20 ÅR!

Alla är välkomna att 
deltaga vid detta 

festliga och lärorika 
arrangemang!

Välkomna till
TALAkademins 20-årsjubileum
HELGEN DEN 15:E OCH 16:E 

SEPTEMBER FIRAR 
TALAKADEMIN SIN 20:E 

FÖDELSEDAG!

HÖJDPUNKTER PÅ JUBILEET:

• TALAkademins medlemmar delar med 
sig av erfarenheter

• Röst- och talövningar

• TALAkademins  historia berättas  av 
grundarna

• God mat och trevlig samvaro

• Friluftsaktiviteter

Inga bakgrundskunskaper förutsätts. Alla 
är lika välkomna. Tag detta ypperliga 

tillfälle att träffa personer från hela 
Sverige som också är intresserade av 

talträning 

   - gör helgen till en minisemester!

ANMÄLAN
Arrangemanget är kostnadsfritt vid 
boende i dubbelrum. Endast 300 kr för 

mat. Se nästa sida för mer detaljer.

Senast den 10:e augusti vill vi ha din 
anmälan. Vänta inte för länge med 
anmälan – först till kvarn gäller...

Arrangemanget 
äger rum på den 
vackert belägna 

Vårdsnäs stiftsgård 
utanför Linköping.

15-16:eseptember

Kanoter finns att hyra om du vill paddla i sjön

Vårdnäs stiftsgård Kapellet



TALAKADEMIN FIRAR 20 ÅR!!  SIDAN2

Ju bättre du talar desto mindre stammar du!

När?
15–16 september 2012. Vi börjar på lördag förmiddag klockan 10:00 och slutar på söndag 
klockan 15:00.

Var?
Vårdnäs, 30 km söder om Linköping,  se www.vardnas.com. Gemensam transport ordnas vid 
behov från Linköping.

Hur?
Anmälan sänds  till Robert Lindohf,  robert@roblin.se, Brunörtsvägen 2, 585 64 Linghem 
senast den 10:e augusti.

Kostnad?
Endast 300 kr för mat under helgen; 2 luncher, en middag och fika. Boende i dubbelrum är 
gratis. 150 kr extra för enkelrum. Resekostnader står du dock själv för. Kanske kan din lokala 
stamningsförening lämna ett resebidrag?

Frågor? Kontakta oss!
Robert Lindohf, robert@roblin.se, 013-790 76
Anders Rosvall, anders@familjen-rosvall.se, 042-13 48 18
Åke Byström, ake.bystrom@bredband.net, 013-16 15 21 

Anmälan och information

Njut av utsikten över Vårdnäs God mat

TALAkademin?
TALAkademin är en ideell förening för muntlig framställning. Vi ser stamning som ett hinder i 
kommunikation med omgivningen. Vår erfarenhet är att gemensam talträning i kombination med 
trevlig social samvaro minskar problemen med stamning.

http://www.vardnas.com./
http://www.vardnas.com./

