
”Skörheten” 
En dokumentärfilm av och med Ahang Bashi 

”Skörheten” tar sig an det ständigt undangömda ämnet psykisk ohälsa 

på ett otroligt modigt, starkt och äkta sätt. 

”Skörheten” är en högst aktuell berättelse 

om att leva med och försöka förstå sin 

psykiska ohälsa. Samtidigt är det en nära 

och ömsint familjeskildring, om anhörigas 

upplevelser och om vad som sker i en 

familj när tunga ämnen göms undan. 

Ahang gestaltar sin personliga berättelse i bilder och bjuder på en 

filmupplevelse som på samma gång är poetisk, varm, mänsklig, modig 

och upplyftande. 

Ahang som har belönats som nykomling på Guldbaggegalan för sin film,

kommer personligen att närvara under kvällen.

Torsdag: 4 oktober 

Tid: kl. 18.00 

Plats: Kulturhuset Komedianten, Lilla teatern, Engelbrektsgatan 7, 

Varberg. 

Anmälan senast 27 september till Elisabeth Persson Tele: 070-

2614137 eller genom vår e-tjänst direkt på hemsidan www.varberg.se 

vidare till anhörigstödets sida                  kostnadsfritt 

Välkomna   

http://www.varberg.se/


”Ordinera rätt i hjärnans apotek” 

Att motverka stress och främja återhämtningen om kroppens egna system. 

En föreläsning med Linda Hinrichs, legitimerad fysioterapeut, som har 

lång erfarenhet av arbete med stressrelaterad 

ohälsa. Linda kommer att beskriva hur 

sömncykeln och långvarig stress påverkar oss 

både psykiskt och fysiskt. Varför anhöriga till 

personer med olika funktionsnedsättningar är  

sårbara för utmattningssyndrom och vad vi 

själva kan göra för att hantera våra 

stressrelaterade besvär. Föreläsningen vänder sig till alla som vill veta 

mer om stress och sömn. 

 

Tisdag: 2 oktober. 

Tid: kl. 18.00 

Plats: Kulturhuset Komedianten, Evenemangsplatsen, 

Engelbrektsgatan 7, Varberg. 

Anmälan senast 27 september till Elisabeth Persson: 070-2614137 

eller genom vår e-tjänst direkt på hemsidan www.varberg.se vidare till 

anhörigstödets sida                  kostnadsfritt 

Välkomna! 

http://www.varberg.se/


 

”IBIS intresseföreningen bipolär    

sjukdom” 

 

Cecilia Lindqvist aktiv i föreningen   

och anhörig, berättar om föreningen 

och hur det är att leva med någon 

som har en Bipolär sjukdom.  
 

Torsdag: 1 oktober 

Tid: kl. 18.00 

Plats: Apelvikshöjd Rödaledstigen 4 Varberg. 

Anmälan senast 27 september till Elisabeth Persson Tele: 070-

2614137 eller genom vår e-tjänst direkt på hemsidan www.varberg.se 

vidare till anhörigstödets sida                  kostnadsfritt 

 

              Välkommen!  

http://www.varberg.se/


 Anhörigdagen 6 oktober! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

”25 ÅR OCH REDAN 

ANHÖRIG!” 
En föreläsning med Lina Brustad 

från Varberg som berättar om anhörigskap 

   utifrån sin roman Humlesäcken. 

 

Lördagen: 6 oktober 

Tid: 14:00-15.00 

Plats: Kulturhuset Komedianten 

 

VÄLKOMNA! 
 

 

Arrangörer: Anhörigföreningarna i Varbergs kommun i                               

samverkan med Kulturhuset Komedianten och Varbergs 

kommuns Anhörigstöd  

 

 

VI I ANHÖRIG-

FÖRENINGARNA  

KOMMER ATT FINNAS 

DÄR MELLAN           

13.00-16.00 OCH 

INFORMERA OM VÅRA 

VERKSAMHETER, SÅ 

KOM OCH PRATA MED 

OSS! 

 


