Träffar för autister i Skaraborg hösten 2020 !
Vi är två privatpersoner och autist-aktivister som tycker att det saknas träffar för
autister i Skaraborg, särskilt efter coronavåren. Därför ordnar vi det.
Träff 1. Kulturmiljön vid Varnhems klosterkyrka
Lördag 29:e augusti 2020, kl. 13.00 – 15.00
Vi möts kl. 12.50 vid busshållplats Varnhem, eller 13.00 utanför kyrkans port.
Gratis inträde. Om man vill köpa fika/glass så betalar man det själv.
Anmäl deltagande via e-post till tor@aspi.se (Torbjörn Andersson), så svarar vi.
Allmänna kommunikationer:
Falköping – Varnhem 11.45–12.45 (Buss 203 till Skara, 10 m. byte, buss 200 till Varnhem)
Varnhem – Falköping 15.15–16.14 (Buss 200 till Skövde, 21 m. byte, Västtåg till Falköping)
Skövde –Varnhem 12.35–12.50 (Buss 200 till Varnhem)
Varnhem – Skövde 15.15–15.35 (Buss 200 till Skövde)

Träff 2. Autistbok-prat i Skövde
Fredag 25:e september 2020, kl. 14.00–16.15. (Lagom tid att anlända är 13.50–14.00)
Plats: Kyrkans hus på Kyrkogatan 7 i Skövde, tre minuter gång från Resecentrum.
Lokal: Martasalen (stor, glest möblerad). Ev. fika kl. 15 köper man själv i caféet.
Vi samtalar om böcker (och ev. webbtexter) om autister och autism. Vi arrangörer
tar med lite böcker, bland annat sådana vi skrivit. Och ni andra kan också ta med.
Gratis att delta. Anmäl ditt deltagande via e-post till tor@aspi.se, så svarar vi.
Med ”autister” innefattas i detta dokument: Personer med autism/autismtillstånd/ Aspergers
syndrom eller annan beteckning som du föredrar. Formell diagnos är inget krav, bara du själv
anser att du är autist.
Träffarna är enbart för autister. D.v.s. inte för anhöriga, inte för ledsagare m.fl. Vi försöker
hjälpa till om någon behöver det.
För vuxna (från 18 år). Men 16–17 år går bra också, ifall vårdnadshavare godkänner deltagande
samt att vi inte tar särskilt ansvar för de under 18 år.
Vi och de flesta deltagarna bor i gamla Skaraborgs län (Falköping, Skövde, Skara, Tidaholm,
Lidköping o.s.v.) Men om du bor i grannkommun som t.ex. Herrljunga eller Alingsås är du
också välkommen att anmäla dig.

Malin Bohman
Torbjörn Andersson

som privatperson
som privatperson

Version: 2020-08-18
Detta dokument finns på adressen: http://autist.se/autist_skaraborg.pdf
Sprid mycket gärna länken till autister i Skaraborg, så de informeras om chansen!
Dokumentet får gärna skrivas ut eller kopieras och sen spridas.

Sida 2

Varnhem 29/8
Från busshållplats Varnhem går vi tillsammans österut på Axevallavägen och sen
söderut på Kyrkogatan. Ev. bilister kan ansluta direkt vid kyrkoentrén kl. 13.00.

Katas gård är en utgrävd gårdskyrka från 900-talet, uppför backen bakom kyrkan.
I den nya trähusöverbyggnaden finns mycket att läsa och se om vikingatiden.
Varnhems kloster var verksamt 1148 – 1527 som cistercienskloster för munkar.
Ruiner finns kvar bredvid kyrkan. I ett litet hus finns utställning om klostertiden.
Varnhems klosterkyrka invigdes på 1150-talet och bland annat Birger jarl är
begravd här. Kyrkan fick sitt nuvarande fantastiskt vackra yttre på 1600-talet.
_________________________________________________________________

Samtal om autist-böcker 25/9
För denna träff lånar vi alltså en lokal av Kyrkans Hus i Skövde.
Gå ut från Skövde resecentrum, över Stationsgatan och in på Hertig Johans gata,
till vänster förbi det fula nybyggda hotellet, gå Trädgårdsgatan kort längs parken,
ta åt höger på Kyrkogatan och gå 50 meter. Framme. Gå in.
Det är ganska säkert ingången som har nummer 7 på kartan (inte nummer 5).

