
Torsdag 14/10. Lunchföreläsning kl. 12-13
Josefine Jehrlander – Om kyrkan och HBTQI 
Josefine Jehrlander arbetar som präst i Svenska kyrkan i Västerås 
och jobbar med ungdomar och HBTQI-frågor, (HBTQI är ett  
samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner,  
queerpersoner och intersexuella). I sin föreläsning pratar Josefine 
om hur det är att vara ung HBTQI-person idag och även finnas i  
kyrkans värld. Finns det platser där unga kan vara sig själva fullt  

ut och prata om livets stora frågor.

Torsdag 14/10. Kvällsföreläsning kl. 17.30
Nina Rung – Om våldsprevention och jämställdhet
Nina är kriminolog och genusvetare och utbildar inom våldspreven-
tion och jämställdhet. Föreläsningen kommer att fokusera på skad-
liga normer, våldsutsatthet, konsekvenserna för utsatta, men också 
på hur vi alla kan bidra för att få ett mer jämställt och därmed mer 
våldspreventivt samhälle.

Tillsammansveckan finansieras i år av gemensamma krafter:

”Tillsammansveckan” 18–21 mars 2019

VÄSTERÅS
Mån 18/3 kl 18.00–19.45 Växhuset, Konsertsalen, 
Viktor Larssons plats 1 
“Dataspel, sociala medier och unga” med Sofia Vadlin. Inledings-
anförande av Landshövding Minoo Akhtarzand
Tis 19/3 kl 18.30–19.30 Culturen, Box 1, Sintervägen 6 
”Allt du velat veta – om duktighetssamhället” med Fritte Frittzon, 
gäst Selene Cortes. En live podcastinspelning
Ons 20/3 kl 17.00–18.30 Studio Westmannia, 
Västra Ringvägen 14 
”Skuggsyskon – en pjäs om hur det kan vara att ha ett syskon med en 
funktionsvariation” med Östra teatern 
Ons 20/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen, 
Biskopsgatan 2 
”Om att leva med schizofreni” med Åsa Höij 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen, 
Biskopsgatan 2
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald

SALA
Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen, 
Stora torget 9 A 
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak 
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5 
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm

HALLSTAHAMMAR
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende, 
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto 
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer” 
med Lena Bergquist 

Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland, 
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

En uppmärksamhetsvecka 
i hela Västmanland
För ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa

ALLA – BEHÖVS – ÄR EN TILLGÅNG – HAR KAPACITET

SURAHAMMAR
Mån 18/3 kl 18.00–19.30, Folkets hus, Biografen, 
Köpmangatan 26
“Jag äger min story – om att växa upp med missbrukande föräldrar” 
med Henrietta Lysén 
Tis 19/3 18:00-19:30 Folkets hus, Biografen, 
Köpmangatan 26
“Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 

FAGERSTA
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Brinellskolans aula, Fridavägen 5
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson

NORBERG
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer
Tis 19/3 kl 13.00–14.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53 
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 

SKINNSKATTEBERG
Tors 21/3 kl 18.00–18:45 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“När stressen lägrar kroppen –  om utmattningsdepression, vad som 
ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat 
för mig” med Hannes Olsson 
Tors 21/3 kl 19:00-20:30 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer

KÖPING
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan 2
“Innanförskap – vad behövs för att skapa en ljusare vardag för unga 
idag? Tips för nu och framtiden” med Sascha Abdelnabi  

ARBOGA
Mån 18/3 kl 17.30–19.00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm 

KUNGSÖR
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek, 
Drottninggatan 34 
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
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Stora torget 9 A 
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak 
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5 
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm

HALLSTAHAMMAR
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende, 
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto 
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer” 
med Lena Bergquist 

Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland, 
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

En uppmärksamhetsvecka 
i hela Västmanland
För ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa

ALLA – BEHÖVS – ÄR EN TILLGÅNG – HAR KAPACITET

SURAHAMMAR
Mån 18/3 kl 18.00–19.30, Folkets hus, Biografen, 
Köpmangatan 26
“Jag äger min story – om att växa upp med missbrukande föräldrar” 
med Henrietta Lysén 
Tis 19/3 18:00-19:30 Folkets hus, Biografen, 
Köpmangatan 26
“Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 

FAGERSTA
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Brinellskolans aula, Fridavägen 5
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson

NORBERG
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer
Tis 19/3 kl 13.00–14.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53 
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 

SKINNSKATTEBERG
Tors 21/3 kl 18.00–18:45 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“När stressen lägrar kroppen –  om utmattningsdepression, vad som 
ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat 
för mig” med Hannes Olsson 
Tors 21/3 kl 19:00-20:30 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer

KÖPING
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan 2
“Innanförskap – vad behövs för att skapa en ljusare vardag för unga 
idag? Tips för nu och framtiden” med Sascha Abdelnabi  

ARBOGA
Mån 18/3 kl 17.30–19.00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm 

KUNGSÖR
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek, 
Drottninggatan 34 
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

FRI ENTRÉVälkommen!

Hjärnkoll Västmanland tror på att samtal ökar öppenheten om 
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Suvi: ”Handfasta råd som kullkastar allt”

Vi har alla 
– en psykisk hälsa att ta hand om!

”Tillsammansveckan” 18–21 mars 2019

VÄSTERÅS
Mån 18/3 kl 18.00–19.45 Växhuset, Konsertsalen, 
Viktor Larssons plats 1 
“Dataspel, sociala medier och unga” med Sofia Vadlin. Inledings-
anförande av Landshövding Minoo Akhtarzand
Tis 19/3 kl 18.30–19.30 Culturen, Box 1, Sintervägen 6 
”Allt du velat veta – om duktighetssamhället” med Fritte Frittzon, 
gäst Selene Cortes. En live podcastinspelning
Ons 20/3 kl 17.00–18.30 Studio Westmannia, 
Västra Ringvägen 14 
”Skuggsyskon – en pjäs om hur det kan vara att ha ett syskon med en 
funktionsvariation” med Östra teatern 
Ons 20/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen, 
Biskopsgatan 2 
”Om att leva med schizofreni” med Åsa Höij 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen, 
Biskopsgatan 2
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald

SALA
Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen, 
Stora torget 9 A 
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak 
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5 
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm

HALLSTAHAMMAR
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende, 
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto 
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer” 
med Lena Bergquist 

Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland, 
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Drottninggatan 34 
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
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med Lena Bergquist 

Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland, 
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

En uppmärksamhetsvecka 
i hela Västmanland
För ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa

ALLA – BEHÖVS – ÄR EN TILLGÅNG – HAR KAPACITET

SURAHAMMAR
Mån 18/3 kl 18.00–19.30, Folkets hus, Biografen, 
Köpmangatan 26
“Jag äger min story – om att växa upp med missbrukande föräldrar” 
med Henrietta Lysén 
Tis 19/3 18:00-19:30 Folkets hus, Biografen, 
Köpmangatan 26
“Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 

FAGERSTA
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Brinellskolans aula, Fridavägen 5
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson

NORBERG
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer
Tis 19/3 kl 13.00–14.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53 
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 

SKINNSKATTEBERG
Tors 21/3 kl 18.00–18:45 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“När stressen lägrar kroppen –  om utmattningsdepression, vad som 
ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat 
för mig” med Hannes Olsson 
Tors 21/3 kl 19:00-20:30 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer

KÖPING
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan 2
“Innanförskap – vad behövs för att skapa en ljusare vardag för unga 
idag? Tips för nu och framtiden” med Sascha Abdelnabi  

ARBOGA
Mån 18/3 kl 17.30–19.00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm 

KUNGSÖR
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek, 
Drottninggatan 34 
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

FRI ENTRÉVälkommen!

”Tillsammansveckan” 18–21 mars 2019

VÄSTERÅS
Mån 18/3 kl 18.00–19.45 Växhuset, Konsertsalen, 
Viktor Larssons plats 1 
“Dataspel, sociala medier och unga” med Sofia Vadlin. Inledings-
anförande av Landshövding Minoo Akhtarzand
Tis 19/3 kl 18.30–19.30 Culturen, Box 1, Sintervägen 6 
”Allt du velat veta – om duktighetssamhället” med Fritte Frittzon, 
gäst Selene Cortes. En live podcastinspelning
Ons 20/3 kl 17.00–18.30 Studio Westmannia, 
Västra Ringvägen 14 
”Skuggsyskon – en pjäs om hur det kan vara att ha ett syskon med en 
funktionsvariation” med Östra teatern 
Ons 20/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen, 
Biskopsgatan 2 
”Om att leva med schizofreni” med Åsa Höij 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Stadsbiblioteket, Hörsalen, 
Biskopsgatan 2
”Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald

SALA
Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen, 
Stora torget 9 A 
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak 
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5 
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm

HALLSTAHAMMAR
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende, 
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto 
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer” 
med Lena Bergquist 

Tillsammansveckan arrangeras av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, Allmänna Arvsfonden, Hjärnkoll Västmanland, 
Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

En uppmärksamhetsvecka 
i hela Västmanland
För ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa

ALLA – BEHÖVS – ÄR EN TILLGÅNG – HAR KAPACITET
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med Henrietta Lysén 
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”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson

NORBERG
Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer
Tis 19/3 kl 13.00–14.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53 
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 

SKINNSKATTEBERG
Tors 21/3 kl 18.00–18:45 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“När stressen lägrar kroppen –  om utmattningsdepression, vad som 
ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat 
för mig” med Hannes Olsson 
Tors 21/3 kl 19:00-20:30 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer

KÖPING
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan 2
“Innanförskap – vad behövs för att skapa en ljusare vardag för unga 
idag? Tips för nu och framtiden” med Sascha Abdelnabi  

ARBOGA
Mån 18/3 kl 17.30–19.00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm 

KUNGSÖR
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek, 
Drottninggatan 34 
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

FRI ENTRÉVälkommen!
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syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald

SALA
Mån 18/3 kl 18.00–20.15 Centrumbiografen, 
Stora torget 9 A 
“Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull”med Pelle Sandstrak 
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5 
“Men, du ser ju helt normal ut! När det som faktiskt finns, ändå inte 
syns – om att leva med autism” med Anna Porsvald 
Tors 21/3 kl 18.00–19.30 Sala bibliotek, Blå salen, 
Norra Esplanaden 5
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm

HALLSTAHAMMAR
Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende, 
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto 
Tors 21/3 kl 19.00–20.00, Biblioteket, Parkgatan 7
“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer” 
med Lena Bergquist 
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Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

En uppmärksamhetsvecka 
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För ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa

ALLA – BEHÖVS – ÄR EN TILLGÅNG – HAR KAPACITET

SURAHAMMAR
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Larsson
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Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer
Tis 19/3 kl 13.00–14.30 Folkets hus, Teaterbiografen, 
Järnvägsgatan 53 
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 
Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 

SKINNSKATTEBERG
Tors 21/3 kl 18.00–18:45 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“När stressen lägrar kroppen –  om utmattningsdepression, vad som 
ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat 
för mig” med Hannes Olsson 
Tors 21/3 kl 19:00-20:30 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer

KÖPING
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan 2
“Innanförskap – vad behövs för att skapa en ljusare vardag för unga 
idag? Tips för nu och framtiden” med Sascha Abdelnabi  

ARBOGA
Mån 18/3 kl 17.30–19.00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
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Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek, 
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”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.

FRI ENTRÉVälkommen!

 
Skinnskattebergs kommun 
Masmästarbo, att: Maritha Näslund 
Box 101  
739 22  SKINNSKATTEBERG 
Tel: 0222-51 56 62 
 

Barnets för- och efternamn (tilltalsnamn understruket) Personnummer/Dossienummer 
 

Gatuadress Bostadstelefon 
 

Postnr 
 

Postadress 

 

Barnets mor, för- och efternamn  
 

Vårdnadshavare 
  Ja   Nej 
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Gatuadress (om annan är barnets) 
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Postnr 
 

Postadress Mobilnr 

E-postadress 
  
Arbetsgivare/läroanstalt 
 

Telefon arbetet 
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  Ja   Nej 

Personnummer 
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Civilstånd  Gifta  Maka/Sambo  Ensamstående  Gift/Sambo med annan än barnets far/mor 
 

Modersmål  (om annat än svenska):  
  

 

Barnet bor växelvis hos sin mor/far  (t ex varannan vecka)   Ja   Nej (gäller endast separerade föräldrar) 
 

TILLSYNSBEHOV   

  Arbetslöshetsplats 4 tim/dag   Allmän förskola 3 tim/dag (3-5 åringar) Tillsynsbehov tim/vecka   .................  
 

Önskad förskola/fritidshem  Placering önskas fr o m  
(inkl inskolningsdag) 

1:a alt   

2:a alt   
 

 

Önskas förskoleverksamhet som delvis bedrivs på finska   Ja   Nej       (Bedrivs endast på Masmästarbo) 
 

OBSERVERA! Ert barn kan ha speciella svårigheter (t ex allergier) som gör 
att Ni vill diskutera med oss när Ni anmäler barnet. 
 Ja, jag vill diskutera sådana frågor. 

Övriga upplysningar (allergiproblem etc). 

 

 

 

 _________________________________________________________   ________________________________________________________________ 
Datum Vårdnadshavares underskrift  Datum Vårdnadshavares underskrift 
 

 
OBS! Uppgifterna som lämnas på blanketten ”dataregistreras” för automatisk databehandling. 

ANSÖKAN OM 
Förskole- Fritidshemsplats 

 
OBS! En blankett/barn 
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“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm
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Tors 21/3 kl 13.00–14.30 Äppelparkens äldreboende, 
Ingrid Maries väg 1
“Äldres psykiska hälsa” med Susanne Rolfner Suvanto 
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“Existentiell hälsa – nyorientering i livets gränssituationer” 
med Lena Bergquist 
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Mån 18/3 kl 18.00–19.30 Brinellskolans aula, Fridavägen 5
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson

NORBERG
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“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
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Tis 19/3 kl 18:00–19:15 DK-huset, Nytgatan 2
”Vagga-vemod-välmående och hur jag tog tillbaka livet 
– om att våga prata om suicid” med John Johansson 

SKINNSKATTEBERG
Tors 21/3 kl 18.00–18:45 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“När stressen lägrar kroppen –  om utmattningsdepression, vad som 
ledde mig dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat 
för mig” med Hannes Olsson 
Tors 21/3 kl 19:00-20:30 Kulturhuset Korpen, 
Köpingsvägen 11
“Konstrum – en konst-och musikupplevelse om psykisk (o)hälsa och dess 
uttryck” med Spindelhäxan med flera lokala musiker och konstnärer

KÖPING
Tis 19/3 kl 18:00–20:00 Forumteatern, Västra Långgatan 2
“Innanförskap – vad behövs för att skapa en ljusare vardag för unga 
idag? Tips för nu och framtiden” med Sascha Abdelnabi  

ARBOGA
Mån 18/3 kl 17.30–19.00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
”Du har väl inget att må dåligt över? – om att ta sig igenom självskade-
beteende” med Cassandra Lawrence 
Ons 20/3 kl 17:30 – 19:00 Arboga bibliotek, Kapellgatan 19 
“Att balansera livet som högsensitiv” med Merja Jäderholm 

KUNGSÖR
Tis 19/3 kl 18.00–19.30 Kungsörs bibliotek, 
Drottninggatan 34 
”Att leva med Asperger i familjen” med Anette Bergdahl och Angelica 
Larsson 

Mer info om programmet finns på: www.sv.se/tillsammans eller Facebook; Tillsammans för psykisk hälsa.
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Tillsammansveckan fortsätter digitalt! 

Vi fortsätter Tillsammansveckan DIGITALT på grund av Pandemin.
Välkommen att lyssna på våra föreläsare genom att gå in på vår  
Facebooksida, se länken till höger i programmet. I år erbjuder vi 
både lunch/kvällsföreläsningar. 
 

Genom Tillsammansveckan riktar vi uppmärksamheten mot att vi alla har 
en psykisk hälsa att ta hand om. Vi skapar genom föreläsningar en känsla av 
trygghet att ”våga fråga” och ”våga prata” om hur vi mår på insidan. Syftet är att 
tillsammans fortsätta vår resa att nå ut brett med information och kunskap som 
öppnar upp klimatet kring psykisk (o)hälsa. 
Veckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och 
omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och 
deras anhöriga och består av främjande, förebyggande och stödjande föreläs-
ningar. Vårt mål är även att anordna en uppföljning av det som händer under 
Tillsammansveckan i form av kurser/cirklar, workshops, samtal- och stöd- 
grupper för att fånga upp det intresse och de behov som finns.

Tillsammansveckan arrangeras i år av Attention Västerås, Balans  
Västmanland, Hjärnkoll Västmanland, NSPH Västmanland, Studieförbundet 
Vuxenskolan Västmanland, Västerås Anhörigstöd och medfinansieras  
av Frisk och Fri Västerås, länets kommuner, Länsstyrelsen Västmanland,  
Norra Västmanlands Samordningsförbund, Region Västmanland, RSMH 
Västmanland, Samordningsförbundet Västerås, Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen och Ångestsyndromssällskapet Västmanland. 
Under 5 dagar uppmärksammas psykisk hälsa genom digitala föreläsningar  
som sänds från Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. 

Tillsammansveckor har tidigare anordnats 2017, 2018, 2019 och 2020.

Onlineprogram 10-14 oktober 2021
www.facebook.com/SVVastmanland

Söndag 10/10. Kvällsföreläsning kl. 17.30
Ullakarin Nyberg – Om samtalet med den som inte orkar leva
Ullakarin är psykiater, föreläsare, forskare och författare med inriktning på 
suicidprevention och psykisk hälsa. Hon kommer att prata om det goda mötets 
betydelse för att hjälpa människor att välja livet och hur man kan känna igen 
en person som tänker på självmord. Ullakarin ger konkreta exempel på vad 
man kan säga och göra och visar att var och en av oss kan göra skillnad för  
en medmänniska i nöd.

Måndag 11/10. Lunchföreläsning kl. 12-13
Sara Sjöblom – Om vägen till hemmasittande
Sara arbetar som samtalsterapeut med särskilt fokus på skolångest och  
problematisk frånvaro. I sin föreläsning delar Sara med sig av erfarenheter 
och iakttagelser från sitt arbete med dessa barn och ungdomar. Vi får ta del 
av konkreta exempel på hinder och lösningar, samt kanske vara med och slå 
hål på en och annan myt.

Måndag 11/10. Kvällsföreläsning kl. 17.30
Gustav Sundh – Om inkludering, trygghet och sammanhang
Gustav (skolgårdsläraren) föreläser om kombinationen lustfylld rörelse, inklu-
dering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värde-
grundsarbete. Allt bottnar i att han i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 
280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.

Tisdag 12/10. Kvällsföreläsning kl. 17.30
David Kroon – Om Adhd, missbruk och suicid
David (hjärnkollsambassadör) föreläser om sina erfarenheter av bland annat 
ADHD, missbruk, depression och suicid. Också om hur musiken blev hans 
vändpunkt och att han idag livnär sig på den drömmen ingen annan än han 
själv trodde på. En gripande berättelse som kombineras med ett framförande 
av låtar som formats i mitten av det helvetet han klättrat ut ur.

Onsdag 13/10. Kvällsföreläsning kl. 17.30
Charlotta Lagerberg-Thunes – Med boken ”Orkidébarnet”  
om högkänslighet, skam och våra inre barn
Charlotta är författare, konstnär och beteendevetare. Hon är aktuell med  
serien om högkänsliga Lo. Charlotta kommer prata om HSP, skam, skuld, 
själslig smärta, narcissism, missbruk, psykisk ohälsa och hur vi kan läka  
med hjälp av t ex självmedkänsla.

Vänd

 


