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Annonsera i vårt
Medlemsblad!
Medlemsbladet är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms läns medlemstidning.
Med en annons i Medlemsbladet
når du länets skadade och anhöriga – direkt i brevlådan. Tidningen når också ut till patienter och personal på vårdcentraler, sjukhus och dagliga
verksamheter samt tjänstemän
inom landstinget.
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1000:-

För mer information om alternativ och
priser, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se/vierbjuder/medlemsbladet
Medlemsbladet utges av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län:
Nybohovsgränd 16

117 63 Stockholm
08-447 45 31
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
www.sthlm.hjarnkraft.se

Ansvarig utgivare: Björn Boquist

Ledare
Ute lyser solen och i rabatterna sticker vårblommor upp
– det är en härlig årstid vi går till mötes. Från föreningens fönster i Liljeholmen har vi en magnifik utsikt över
Stockholm vilket besökare ofta kommenterar. För visst
är det något speciellt med ljusets återkomst, det påverkar både kropp och själ.
När du läser detta har vi precis haft vårt årsmöte. I år
kom 35 personer för att lyssna på föreläsningen om
Stockholm och vara med på årsmötet efteråt. Läs mer
om årsmötet på sid. 5. Förra året kunde vi glädja oss åt
en liten ökning av antalet medlemmar och den fortsätter
även i år. Detta i tider när många intresseföreningar
tappar medlemmar. Idag har föreningen mer än 450
medlemmar spridda över hela länet. Många kommer på
våra medlemsträffar och cirklar; minnesträning, Öppet
Hus, Qigong, samtalsgrupper och andra aktiviteter en
gång per månad; utflykter, föreläsningar, App-kvällar,
guidade promenader. Som medlem är du alltid välkommen att vara med! Läs mer om våra aktiviteter längre
fram i Medlemsbladet.
Vi finns för er medlemmar – kom på våra träffar och
dela med dig av dina erfarenheter och tankar. Vi ses!!
En riktigt skön sommar!

Redaktörer:
Eliane Högberg och Lena Nygren

Har du idéer om vad vi
ska ha med i nästa nummer av Medlemsbladet,
kontakta oss!
Nästa Medlemsblad kommer ut i augusti 2014
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Eliane Högberg, kansliet

Medlemsutflykt till Sjöhistoriska muséet
Tro, hopp, kärlek och TATUERINGAR

Ett tjugotal medlemmar träffades på Sjöhistoriska
museet på Djurgården i slutet av januari för en visning av utställningen om sjömanstatueringar - ”Tro,
hopp och kärlek” . Träffen började med fika i café
Östberg varefter gruppen fortsatte till utställningen
där de duktiga guiderna bland annat berättade varför
sjömän tatuerade sig och hur man valde sina motiv.
Vår medlem Robert Kalmér, själv sjökapten, delade
med sig av sin erfarenhet från sjölivet och visade
också sin tatuering, dock utförd efter det att han gått
iland (nedre bilden). Efter visningen gick några medlemmar vidare till utställningen ”Shipping & Shopping” om Sveriges långa och spännande sjöfartshistoria. – Så trevligt, hoppas det blir många fler museiträffar framöver, sa en av våra medlemmar innan han
lämnade museet.

Stefan Wikman provar muséets tatuerings-APP

Text: Eliane Högberg, Foto: Lena Nygren

APP-kväll nr.2

Information om paddor, smartphones och APPar, för alla!
App-kvällen hade en återträff 20 mars. Vi som ledde
detta, Tommy von Hellens och Mats Schalling, såg fram
emot en rolig och givande träff. Och det blev det verkligen. Vi var 10 personer från föreningen, några som var
med förra gången och några nytillkomna. Det kändes
verkligen bra.
Alla engagerade sig för att alla skulle komma igång. Och
det gällde även de som inte hade egna mobiler eller surfplattor. Det var en del av vår målsättning med mötet, alla
skulle få prova på. App:ar laddades ner och olika möjligheter med mobilerna upptäcktes. Eftersom alla var väldigt nöjda så kom vi gemensamt fram till att vi skulle ha
ytterligare en återträff. Det blir torsdagen den 24 april. Se
sidan 8 för mer detaljer. Passa på att prova du också!
Text: Mats Schalling, Foto: Lena Nygren
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Medlemsporträttet
Manuru Joaque Sheriff

Det är spännande att intervjua Manuru, hans livsresa är så intressant
och han berättar gärna om sitt liv. Han föddes och växte upp i Gambia, en stat i Västafrika vid Atlanten, gränsande till Sénégal, som
förutom vid kustlinjen omger landet. Gambia är den till ytan minsta
staten på Afrikas fastland. Landet var en brittisk koloni fram till
1965 då det blev självständigt. Efter avslutad skolgång reste Manuru
till Ukraina för att studera medicin. Han blev kvar i åtta år varefter
flyttlasset gick till London för fortsatta studier tillsammans med sin
mexikanska fru Graciela som han träffat i Ukraina. Tillsammans har
de två barn. I London fick Manuru studera på en lägre nivå än tidigare och när vänner i Sverige berättade om sina liv valde familjen
att flytta hit år 1986. Manuru ville arbeta som allmänläkare men behövde lära sig svenska först. Under tiden jobbade han inom långvården och som diskare, allt för att kunna försörja familjen. Han talar
många språk; engelska, spanska, ryska och svenska men tycker att
svenskan har varit svårast att lära sig. I juni 2012 fick Manuru en
stroke, ramlade och slog i huvudet vilket resulterade i att han blev
halvsidesförlamad.
- Hur hittade han Hjärnkraft? frågar jag.
- Det var en neurolog på Danderyds sjukhus som tipsade mig om
Hjärnkraft. Första gången jag besökte Öppet Hus blev jag positivt
överraskad, här fanns människor i samma situation som jag och så
var atmosfären positiv; många skratt och vänliga personer, säger
han. Och vi är glada att Manuru hittat till Hjärnkraft – han bidrar till
den trevliga atmosfären med sitt skarpa intellekt, sitt stora kunnande
och sitt vänliga sätt.
Text och foto: Eliane Högberg

Tjejkväll

Förenings första tjejkväll!
Vi var 10 kvinnor som träffades i föreningens lokaler den 25 februari för att samtala och äta gott tillsammans. Vi började med att dricka ett glas bubbel
och presentera oss för varandra. Jag tror att vi alla
uppskattade att få ta del av varandras livs historier
för det var lite svårt att avsluta. Och det gjorde vi
heller inte...Samtalen fortsatte genom middagen
och efterrätten. En mycket uppskattad kväll. Det
här gör vi om!
Missade du denna tjejkväll men skulle vilja komma
på nästa? Hör av dig till kansliet!
Tack Nivedita för den fina blomman!
Text och foto: Lena Nygren
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Årsmötet 2014

Dryga 35 medlemmar deltog på årets årsmöte
Årsmötet inleddes med en av Eliane Högbergs uppskattad föreläsningar
om Stockholm. Hon tog oss med på en virtuell vandring genom Gamla
stan, Riddarholmen och Södermalm. Längst vägen fick vi bekanta oss
med några av historiens mest spännande kvinnor, däribland Kristina
Gyllenstierna, Wendela Hebbe och Emilia Gustafsson. Sedan bjöds det
som vanligt på smörgåstårta och kaffe.
Därefter berättade Björn Boquist i korthet om vad som hänt inom föreningen det gångna året. Bland de större händelserna nämndes Hjärnskadeforum 2013 och vår mycket lyckade jubileumsfest för att fira att
Hjärnkraft fyllde 25 där över 80 medlemmar deltog. Björn berättade
även att tjänsten Hjärnskadekoordinatorn som funnits hos oss i 5 år nu
från och med årsskiftet 2014 flyttar och kommer att fungera i landstingets regi. Sedan öppnades årsmötet och Björn Boquist valdes till mötesordförande. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten. Då föreningen gjort en större ekonomisk förlust 2013
gjordes en längre genomgång av orsakerna till detta. Vi gick även igenom verksamhetsplan och budget för 2014. Församlingen godkände
dessa. Mötet avslutades med val av styrelse och valberedning. Lilia
Kalmér valdes in som ny suppleant på ett år i styrelsen. Vill du veta mer
så finns årsmötesprotokoll tillgängligt via kansliet.
Nu fortsätter föreningens viktiga arbete även under 2014!

Nya styrelsen består av (från vänster):
Svante Norbäck suppleant, Björn Boquist ordförande, Gunnel Fahlström ledamot, Tommy von Hellens ledamot, Rolf Brewitz ledamot
Anita Ruotsalainen ledamot, Mats Schalling suppleant och Åke Grapengiesser vice ordförande. (Lila Kalmer, ny suppelant saknas i bilden)
Text: Lena Nygren, Foto: Åke Grapengiesser

Matlagning på Dunderbackens Bogemenskap
En medlemsträff med härliga dofter

Härliga dofter spreds i den trevliga lokalen i kollektivhuset hos våra
medlemmar Robert och Lilia Kalmér när ett 15-tal medlemmar träffades för att laga mat tillsammans. Det var full aktivitet i det stora
köket – det hackades grönsaker, bryntes köttfärs, bakades mjuka
kakor, fixades kaffe och dryck m m. När allt var klart kunde vi sätta
oss till bords och njuta av rykande gulaschsoppa, gott bröd och
kaffe med kaka. Sedan blev det kortspel, prat och skratt. En lyckad
matlagningsträff som gav mersmak.
Text och foto: Eliane Högberg
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Hjärnskadekoordinatorn
Lena Hagelin

Välkommen att ta kontakt med hjärnskadekoordinatorn när du behöver få information
och råd om rehabiliteringsmöjligheter, dagligverksamhet, boende, sysselsättning, fritid
m m. Hjärnskadekoordinatorn finns också till
för dig som behöver samtalsstöd eller för dig
som är anhörig. Denna tjänst är kostnadsfri
och till för dig som bor i Stockholms län.
Hjärnskadekoordinatorn Stockholms län
Forum Funktionshinder
tfn: 08-123 350 14
mail: lena.hagelin@sll.se
hemsida: www.habilitering.se/forumfunktionshinder

Personligt hjälpkort

Ett enkelt sätt att nå ut med information om din hjärnskada
Upplever du ibland att din omgivning inte möter
dig med förståelse? Har du ibland behov av att på
ett enkelt sätt nå ut med information om din
hjärnskada? Vi erbjuder ett personligt hjälpkort,
som du själv är med och formulerar, som kan
vara ett stöd för dig i vardagliga situationer. Kortet är lagom stort för att få plats i din plånbok och
är gratis för medlemmar i Hjärnkraft Stockholms
län. För dig som reser utomlands har vi nu även
en engelsk version av kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår
hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se/vi-erbjuder/personligthjalpkort.. Eller hör av dig till kansliet.

På onsdagar finns Hjärnskadekoordinatorn här hos oss på föreningen!
Framsida

Baksida

Vi har ny hemsida

Stort tack till Rolf!

Kanske har du redan sett att föreningens hemsida fått nytt utseende? Vi är väldigt nyfikna
på vad du som medlem tycker! Har du några
synpunkter på hemsidan, hör av dig till kansliet, vi tar gärna emot både ris och ros!

På ett Öppet Hus passade vi på att tacka Rolf
Brewitz som byggde upp föreningens allra
första hemsida från grunden och har arbetet
med den ända sedan 2005. Rolf kommer så
klart att vara involverad i arbetet även med
den nya...

...och tar gärna emot dina synpunkter!

Vår webmaster sedan 2005

Samma webadress som tidigare: www.sthlm.hjarnkraft.se
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Information från kansliet
Vi finns till för er medlemmar!

På kansliet finns Eliane Högberg och Lena Nygren. Kontakta kansliet om du vill anmäla dig till
någon av våra aktiviteter eller om du har frågor
om vår verksamhet.
På onsdagar mellan kl. 12 och 15 har vi Öppet
Hus på kansliet för våra med medlemmar och
andra intresserade. Kom för att låna våra datorer,
för att få information om vår verksamhet, spela
kort eller bara för att sitta ned och fika en stund.
Behöver du prata med någon så har vi möjlighet
att gå undan till en enskild plats. På vårt öppet hus
finns alltid kanslipersonal och medlemmar från
styrelsen på plats.
För besök övrig tid vill vi att du ringer först så att
vi kan boka en tid. För att hitta hit, åk tunnelbana,
buss eller tvärbana till Liljeholmen och ta Nybohovshissen upp. Vi finns på Nybohovsgränd 16
på bottenvåningen, egen ingång vid porten!

Kansliets
sommarstängt
4 juli stänger kansliet och
öppnar igen 11 augusti .
Ha en riktigt skön sommar!

Har du epilepsi? Meddela oss gärna när du
deltar på våra aktiviteter!

Utflykt till Stadsmuseet

MEDLEMSAKTIVITET

Tisdag 29 april kl. 13.30
Följ med på en guidad visning av utställningen ”Skuggsidan” som
handlar om brott, straff och trygghet i Stockholm genom tiderna. Stockholm har i alla tider förknippats med brottslighet, med fara och med
spänning. Hur gränsen har dragits mot stadens skuggsida har förändrats
genom historien. Det som anses kriminellt i en tid är lagligt i en annan. Stockholm har fått heta både Mälardrottningen och Den sköna
synderskan. Århundraden igenom har människor varnats för att flytta
till en plats där missbruk, hemlöshet, brott och prostitution frodas.
Ändå har människor kommit hit med hopp om arbete, gemenskap och
ett bättre liv. Utställningen handlar om gatans brott. Historia och nutid,
förövare och offer ställs inför varandra. Besök stadens farliga platser i
myt och verklighet. Här möter du häxor, mördare, tjuvar, offer, kopplerskor och ex-kriminella.
Vi samlas kl. 13.30 vid informationsdisken på entréplan. Stadsmuseet är tillgängligt. Färdtjänst kan köra till Peter Myndes backe 3
och stanna vid hissen.

Kostnad: För eningen
bjuder på entré och den
guidade visningen. Fika i
cafét betalar du själv
Anmälan: till kansliet
senast den 24 april på tfn:
08-447 45 31 eller via
mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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MEDLEMSAKTIVITETER

Ny APP-kväll
Torsdag den 24 april kl. 16.00-18.00
Vi kommer till exempel att prata om:
Vad är APPar? Olika användningsområden för APPar?
Och vad kan/vill du få ut av APPar?
Idéerna runt APPar är rätt lika men på olika plattformar till exempel på mobiler och surfplattor. Dessutom
används olika system som till exempel Android, Ios
och Windows Phone. Vad passar bäst för dig? Denna
kväll är en fortsättning på APP-kvällen i mars men du
kan även komma helt utan förkunskaper.

Anmälan: till kansliet senast
den 16 april på tfn: 08-447 45
31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Ta med dig din smartphone eller läsplatta! Har du ingen, kan du ändå lära dig tillsammans med oss.

Anhörigträff
Torsdag 22 maj kl. 18.00-20.00, St Göransgatan 82, Fridhemsplan
TEMA: Per sonlighetsför ändr ingar - Emotionella konsekvenser av hjärnskada.
HUR PÅVERKAS RELATIONERNA?
Vi inleder kvällen med en kort presentation av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län och Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin. Specialist i neuropsykologi Helena Iacobaeus, från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus föreläser sedan kring temat ca 1h. Efter föreläsningen
finns det tid för frågor och fika. Det finns också möjlighet att samtala med Hjärnskadekoordinatorn samt
styrelseledamöter och personal från Hjärnkraft Stockholms län.
Varmt välkommen!
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Kostnad: 20 kr för fika
Anmälan: till kansliet senast
den 8 maj på tfn: 08-447 45 31
eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

MEDLEMSAKTIVITETER

Guidad vandring i Gamla stan
Tisdag 17 juni kl. 13.00
Upplev det spännande och annorlunda Stockholm!
Känn historiens vingslag! Kom med till de kända och
okända platserna i Gamla Stan och lyssna på vår huvudstads fantastiska historia. Här får du höra om gränderna, torgen, palatsen, klostren m m samt komma till
annorlunda och – många gånger – obekanta platser i
Gamla Stan. Eliane, som arbetar på kansliet och som
även är stockholmsguide, berättar och visar runt. Efter
guidningen som tar ca 1 timme, bjuder föreningen på
fika.

Anmälan: till kansliet senast
den 7 juni på tfn: 08-447 45 31
eller via mal:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Vi samlas vid Obelisken, stenpelaren högst upp på
Slottsbacken (baksidan av Storkyrkan) kl. 13.00

Aikido Balansträning
Onsdagar kl. 10.00-11.00
Du får lära dig att ta kontroll över din kropp, övningarna går ut på balansträning och smidighet
som utövas på mjukt under lag. En mycket uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen rekommenderar!

Foto: Jonathan Broberg

Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B,
Södermalm.
För mer info ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44

Medlemmar från Hjärnkraft Stockholms län och
medlemmar från Strokeföreningen i Stockholms
län deltar tillsammans i dessa träningspass.
Du kan komma och delta en gång för att se om det
här är något som skulle passa för just dig och sedan hoppa in på kursen. Nyttig och rolig träning
där du lär känna nya människor! På Hjärnkraft
Stockholms läns hemsida finns en film om balansträningen: http://www.sthlm.hjarnkraft.nu
(Du kan hoppa på denna aktivitet även mitt i terminen!)
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Annonser

Annonsera i vårt medlemsblad!
Medlemsbladet är Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i Medlemsbladet
når du länets skadade och anhöriga – direkt i brevlådan. Tidningen når också ut
till patienter och personal på vårdcentraler, sjukhus och dagliga verksamheter
samt tjänstemän inom landstinget.
helsida

4800:-

1/2 sida

2200:-

1/4 sida

1000:-

För mer information om alternativ och priser, se vår
hemsida www.sthlm.hjarnkraft.se/vierbjuder/medlemsbladet eller kontakta oss via mail.

MEDLEMSAKTIVITETER

Samtalsgrupper
Stöd genom samtal
Torsdagar
kl. 16.00-18.00

Om du vill delta i en samtalsgrupp anmäler du dig till
kansliet på tel:
08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Självhjälpsgrupperna arbetar med olika frågor kring
hur man kan gå vidare efter en hjärnskada. Samtalen
rör sig kring teman som sorg, insikt, relationer, sysselsättning och framtid.
Grupperna håller till i våra lokaler på Nybohovsgränd
16 (port 18-14) egen ingång. Om du får förhinder meddela alltid detta till samtalsledaren Mats på tel:
076-876 27 16.

Grupp 1 ses dessa datum:
6/2, 6/3, 3/4, 8/5 och 12/6
Grupp 1 leds av Anita Ruotsalainen och
Mats Schalling.
Grupp 2 ses dessa datum:
13/2, 13/3, 10/4, 15/5 och 12/6
Grupp 2 leds av Mats Schalling och
Svante Norbäck

Minnesträning
Individuell träning i grupp, måndagar kl. 14.00-16.30

Om du vill delta i minnesträning anmäler du dig till
kansliet på tel: 08-447 45 31
eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

På minnesträningen får du möjlighet att öva ditt
minne genom till exempel ordförståelse, matematik, taktövningar, historia och geografi, på din individuella nivå. Varje tillfälle inleds med en avslappningsövning till musik. I Minnesträningen ingår
även viss genomgång av hjärnans funktion samt
läxa mellan varje tillfälle. Minnesträningen leds av
Anita Ruotsalainen som har egen skadeerfarenhet
och mångårig erfarenhet av att leda våra Minnesträningscirklar. Har du fler frågor om hur upplägget, ring Anita på tel: 073-508 27 83.
Vi håller till i våra lokaler på Nybohovsgränd 16
(port 18-14) egen ingång. Om du får förhinder,
meddela alltid detta till kursledaren Anita på
mobilnummer: 073-508 27 83
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Öppet Hus
Onsdagar kl. 12.00-15.00 på kansliet,
Nybohovsgränd 16 (port 18-14) egen ingång
På onsdagar mellan kl. 12.00-15.00 har vi Öppet
Hus på kansliet för våra medlemmar och andra
som är intresserade av vår verksamhet. Kom för
att få information om föreningen, prata med
folk, låna våra datorer eller bara för att sitta ned
och fika en stund! På vårt Öppet Hus finns alltid
Hjärnskadekoordinatorn, kanslipersonal och två
medlemmar från styrelsen på plats.
OBS! Inget Öppet Hus 30 april och 28 maj på
grund av dag före röd dag.

Sista Öppet Hus innan sommaruppehållet är
den 18 juni. Onsdag den 13 augusti öppnar vi
igen!!!

TÄVLING!
Vi tycker att vårt medlemsblad kan få ett
nytt namn. Något slagkraftigt som drar till
sig uppmärksamhet och lockar fler läsare.
Meddela ditt förslag till kansliet senast den
5 maj 2014. Bästa förslaget vinner trisslotter
och en Hjärnkrafts-kasse!

Namnge vårt
Medlemsblad!

Vinn fina priser!

Hör gärna av dig till oss!

Tfn: 08-447 45 31

Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

