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”Den sinnrika symbolvärlden” 
Workshop den 22 oktober  

 

Oavsett om vi är visuella, auditiva, kinestetiska eller 

aktiveras av dofter/smaker så är livet fyllt av symboler 

som pockar på uppmärksamhet och vill kommunicera.. 

Välkommen till en kväll med lekfulla och kreativa 

övningar för alla dina sinnen och inspirerande 

diskussioner med andra. Du får med dig idéer och verktyg 

att använda i ditt arbete eller för dig själv.  Anmälan till 

elena@bjorkenang.se 

Kreativitetsvernissage  

Fredagen den 26 september bjöd vi in till 

vernissage. Nyfikna besökare fick höra 

berättelser bakom tavlorna och låta sin 

egen kreativitet flöda genom att skapa 

egna bilder och kollage. 

 

 

 

Distanskurs i 
Symboler och 

Kreativitet 

 

Drop-in start 

 

Under 6 veckor får du prova-på-

övningar (via e-post) som 

utvecklar din egen kreativitet 

och ger dig idéer om hur du kan 

använda kunskapen i arbete 

med andra.  Kursen ger dig 

också teoretisk inspiration som 

förklarar varför kreativitet och 

symboler är så kraftfulla 

verktyg i t ex problemlösning. 

Anmäl till elena@bjorkenang.se 

 

Måla din ADHD 
Den 19 oktober, drop-in kl.11-14 

 
Har du någon gång varit nyfiken på hur din 
ADHD ser ut? Nu har du möjligheten att 
tillsammans med oss skapa en bild av hur den 
ser ut. Ta med dig en kompis och ett glatt 
humör så står vi för materialet!  
 
Alla åldrar är välkomna! 

 
 Anmäl dig till 

chris@strength2grow.se 
begränsat antal platser, 

först till kvarn!  
 

Nytt samarbete med Strength2Grow där vi väver 

ihop symbolvärlden, kreativitet och ADHD. Under oktober 

sponsrar vi ADHD Awareness Month med flera aktiviteter i 

Stockholm, som alla är gratis. 
 

 19 okt - Måla din ADHD 

 21 okt - Releaseparty: e-boken ”ADHDs många ansikten 

 25 okt - Föräldrar och barn delar erfarenheter av ADHD 

 26 okt - Skolpersonal och föräldrar delar erfarenheter av 
ADHD 

 

Läs mer på www.adhdawarenessmonth.se  
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