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Medlemsvandring i
Gamla Stan återblick på sid 5

Annonsera i vårt
Medlemsblad!
Medlemsbladet är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms läns medlemstidning.
Med en annons i Medlemsbladet
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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/hjarnbladet/
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
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Har du idéer om vad vi
ska ha med i nästa nummer av Hjärnbladet,
kontakta oss!
Nästa nummer av Hjärnbladet kommer ut
i oktober 2014
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Omslagsfoto: Medlemmar i
Gamla Stan på den guidade
vandringen 17 juni 2014. Läs
mer om medlemsträffen på
sidan 5. Foto: Lena Hagelin

Ledare
Nu har vårt medlemsblad fått ett namn – Hjärnbladet!
Varmt tack för alla trevliga och roliga namnförslag.
Augusti månad och sommaren går mot sitt slut. Kanske
kan vi fortfarande njuta av fina sensommardagar med
skön värme. Dagar som fyller på vårt välbefinnande –
då vi kan vara här och nu utan stress eller krav, det som
kallas mindfulness eller medveten närvaro. En omtalad
meditations- och terapimetod som det forskats mycket
kring och som visat sig ge mycket positiva resultat. Åsa
Nilsonne, psykiater och författare skriver: ”Mindfulness
kan ses som ett sätt att träna hjärnan så att den gör oss
lugnare, höjer humöret och fattar klokare beslut”. Vi
har tagit till oss detta och den 9 september startar vår
cirkel i mindfulness, sammanlagt nio tillfällen i höst.
Vi fortsätter även med våra övriga aktiviteter: den 13
augusti drar höstens Öppet Hus igång på kansliet och
fortsätter sedan varje onsdag till mitten av december.
Den 2 september gör vi en utflykt till Tyresö slott och
den 12 september går vi en guidad promenad tillsammans på Riddarholmen. Vi har även utökat antalet kurstillfällen i Data-App-Mobil till tre efter önskemål från
medlemmar. Och så fortsätter vår cirkel i minnesträning och våra samtalstrupper med start i slutet av augusti. Läs mer om våra aktiviteter längre fram i Medlemsbladet.
Var med på våra träffar och dela med dig av dina erfarenheter och tankar – vi finns för er.
Väl mött i höst!
Eliane Högberg, kansliet

Föreningens nya styrelseledamot
Lilia Kalmér presenterar sig

Jag är född i Poltava år 1946. På 1960-talet flyttade jag
till Bolivia i samband med mitt giftermål. Efter två år i
Bolivia blev min man tvungen att fly på grund av en militärkupp och vi hamnade i Chile ungefär samtidigt som
Salvador Allende valdes till president. En ännu blodigare
militärkupp utbröt i Chile den 11 september 1973. Vi
lyckades ta oss till ett flyktingläger som FN öppnat några
veckor efter kuppen och så småningom kom vi som flyktingar till Sverige. Det är drygt 40 år sedan.
Det blev studier, skilsmässa och nytt äktenskap med Robert Kalmér, min nuvarande man. Jag utbildade mig till
civilekonom och arbetade på olika ställen. Mitt sista arbete var på Jordbruksverket i Jönköping.
I oktober 2010 fick Robert en stroke och i december, efter rehabiliteringen, flyttade vi till kollektivboendet Dunderbacken i Hägersten. En tid av stor omställning och
anpassning till en ny livssituation följde. I den vevan tipsade en granne om Hjärnkraft. Vi var med på ett Öppet
Hus och det var det bästa som kunde hända. Så mycket
glädje, värme och omtanke! Jag är nu invald i föreningens styrelse och ser fram emot att göra största möjliga
nytta.

Styrelsekonferensen 2014

Den årliga genomgången av föreningens arbete
Den 3 juni samlades styrelsen och kansliet i föreningens lokaler för den årliga styrelsekonferensen.
Under dagen diskuterades föreningens verksamhetsplan
bland annat hur vi framöver arbetar med frågan om en
fungerande, sammanhängande rehabiliteringskedja.
Beslut togs om att bilda en arbetsgrupp som ska uppvakta politiker och tjänstemän. En annan fråga som lyftes var hur vi kan ge fler möjligheter för våra medlemmar till social samvaro. Ett flertal förslag framkom till
exempel kurser i mindfulness och användandet av
smartphones (appar) samt helgutflykter. Vad gäller
samarbete med andra intresseorganisationer bestämdes
att föreningen bjuder in andra intresseföreningar
(Epilepsi, RTP, Stroke och Afasi) till en bouleturnering
i augusti. Diskussioner fördes sedan om hur vi arbetar
vidare med medlemsvärvning och många intressanta
förslag framkom.

Övre raden från vänster: Björn Boquist, Mats Schalling, Tommy von Hellens, Rolf Brewitz och Åke
Grapengiesser. Nedre raden från vänster: Gunnel
Fahlström, Lilia Kalmér, Svante Norbäck och Anita
Ruotsalainen.
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Medlemsporträttet
Charlotta Halleröd

När jag möter Charlotta Halleröd i dörren har hon stora gröna
plantor i papperspåsar med sig. Hon kommer precis från sin dagliga verksamhet. De har tagit hand om hennes tomatplantor medan hon varit i Montenegro på en veckas yogakurs. För Charlotta
är Ashtanga yoga den bästa rehabiliteringen!
Idag kommer hon hit till föreningens lokaler för att delta i Samtalsgruppen. Hon tycker att det är viktigt att Hjärnkraft finns. Här
kan hon hitta den förståelse som hon inte alltid hittar bland andra
människor. Charlotta berättar att det är svårt med allt det som är
osynligt; smärta, trötthet, tinnitus och inte minst behovet av återhämtning.

- Ibland är det svårt för människor att förstå att jag kan behöva
återhämta mig under flera dagar efter att jag varit på bara några
timmars studentskiva.
Charlotta skadade sig 2012 i en olycka på jobbet som ljussättare i
en fri teatergrupp. Charlotta började sin karriär inom teatern som
lärling och fortsatte att jobba i ca 13 år innan hon utbildade sig på
dåvarande DI:s program Teaterteknik med konstnärlig inriktning.
Efter det arbetade hon på bland andra Dramaten, Strindbergs Intima Teater, Folkteatern i Göteborg och i olika fria teatergrupper.
När hon får frågan om framtiden säger hon att det kanske vore
bättre om hon kunde komma på något annat att göra, men hennes
mål är ändå att kunna jobba som ljusdesigner igen.

- Meningen med mitt liv är att arbeta med teaterljus. Så var det
innan olyckan och så är det efter olyckan.

Charlotta vid vår medlemsutflykt till
Stadsmuseet. Läs mer nedan.

Text och Foto: Lena Nygren

Utflykt till Stadsmuseet

Brott, fara och spänning i Stockholm
Stockholm har i alla tider förknippats med brottslighet, fara och
spänning. Staden har fått heta både Mälardrottningen och Den
sköna synderskan. Ändå har människor kommit hit med hopp
om arbete, gemenskap och ett bättre liv. Utställningen
”Skuggsidan” på Stockholms stadsmuseum handlar om gatans
brott – om häxor, mördare, tjuvar, offer, kopplerskor och exkriminella. Detta och mycket mer fick vi ta del av när vi besökte utställningen den 29 april. Vår duktige guide Michael
målade upp ett annorlunda och spännande Stockholm för oss.
Efter visningen fikade vi tillsammans i museets café. En eftermiddag fylld av rysligheter i ett hus från 1660-talet men med
ett gott slut!
Text: Eliane Högberg, Foto: Lena Nygren
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Medlemmarna vid en modell av Stockholm
på 1600-talet.

Anhörig– och närståendekväll 22 maj 2014
Givande föreläsning av neuropsykolog Helena Iacobaeus
Kvällen inleddes av vice ordförande Åke Grapengiesser
som berättade om föreningen och sina egna erfarenheter
som anhörig. Åke lämnade sedan över ordet till Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin som berättade om informationsenheten på Forum Funktionshinder och vilket
stöd hon kan ge till anhöriga och närstående till någon
med förvärvad hjärnskada.

Nästa anhörigträff blir den 20
november och anordnas även
den i samarbete med Hjärnskadekoordinatorn i Stockholms län.
Mer information kommer i
Hjärnbladet nr 4 2014 som utkommer i oktober.

Temat för kvällen var Emotionella konsekvenser efter en
hjärnskada och hur relationerna i en familj kan påverkas
av att någon skadas. Föreläsningen hölls av Helena
Iacobaeus som är specialist i Neuropsykologi på Danderyds sjukhus där hon under många år haft möjligheten att
träffa anhöriga och leda anhöriggrupper. Helena delade
med sig av sin kunskaper kring bland annat möjliga kognitiva och psykiska förändringar vid en skada. Hon visade också på faktorer som kan vara avgörande för hur
skadan uttrycker sig hos olika individer samt vad som
kan påverka möjligheterna för den skadad eller den anhörige att hantera den nya situationen.
Efter föreläsningen fanns det tid för fika och möjlighet
att fortsätta samtalet med Helena Iacobaeus, Hjärnskadekoordinatorn och representanter från föreningen samt så
klart utbyta erfarenheter med de anhöriga samlade.
Text och foto: Lena Nygren

Vandring i Gamla Stan

Uppskattad guidning av Eliane Högberg
29 förväntansfulla medlemmar hade samlats högst
upp på Slottsbacken i Gamla Stan för att gå en guidad promenad med Eliane Högberg från kansliet
som även är stockholmsguide. Medlemmarna fick
bland annat höra om händelser ur vår huvudstads
spännande historia, besöka kända och okända platser och se Järnpojken eller ”Olle” som statyn döpts
till i folkmun, Stockholms minsta officiella staty.
Eliane berättade också om några av de kvinnor som
bott eller verkat i staden genom seklerna. Efter guidningen bjöd föreningen på fika i gamla källarvalv
där de äldsta delarna är från 1200-talet. Innan gruppen skildes åt frågade en av medlemmarna ”När blir
nästa guidade vandring?”
Text: Eliane Högberg, Foto: Lena Hagelin

Sid 5

Information från kansliet

Personligt hjälpkort

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.

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.

Vi finns till för er medlemmar!

På onsdagar mellan kl. 12 och 15 har vi Öppet
Hus på kansliet för våra med medlemmar och
andra intresserade. 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!

!

Ett enkelt sätt att nå ut med information
om din hjärnskada

För att beställa kortet hämta ett beställningsfomulär på vår
hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se/personligt-hjarnskadekort
Eller hör av dig till kansliet, så hjälper vi dig.

Vi vill gärna kunna nå dig via mail! Vill
du ta del av våra mailutskick om aktuella
aktiviteter och erbjudanden, maila oss på
kansli@sthlm.hjarnkraft.se. TACK!
Framsida

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
På onsdagar finns Hjärnskadekoordinatorn här hos oss på föreningens Öppet Hus.
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Baksida

Boule-turnering
Tisdag 19 augusti kl. 15-16.30
Denna dag utmanar vi föreningarna RTP, Epilepsi, Afasi och
Stroke i en Boule-turnering. Det
blir kul! Vill du vara med i Hjärnkraft Stockholms läns lag? Hör
av dig så snart du kan till kansliet på tfn: 08-447 45 31 eller via
mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 20:-/person
Var: Boulebar, i Rålambshovsparken
Adress: Smedsuddsvägen 2

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.
Öppet Hus pågår varje onsdag från och med
den 13 augusti till och med den 17 december.

Välkomna!
MEDLEMSAKTIVITET

Utflykt till Tyresö
Tisdagen den 2 september kl. 10.00-ca 15.00
Årets utflykt går till Tyresö slott för en skön dag tillsammans. Vi börjar med fika och smörgås på Tyresö slotts veranda och går sedan en promenad i slottsparken under ledning av vår medlem Gunnar Johnsson. Efter promenaden
återvänder vi till Tyresö slott för att äta lunch, umgås och
bara njuta av de fina omgivningarna. Innan vi far hemåt
fikar vi.
Vi ses i Tyresö slotts värdshus entré kl. 10.00!
Hitta dit med buss: Buss 875 från Gullmar splan som
har ändhållplats vid Tyresö kyrka och slott.
Med bil: Nynäsvägen, väg 73, söder ut från Stockholm
och E4:an. Sväng av mot Tyresö, väg 229. Följ skyltarna
mot Tyresö slott.
Med färdtjänst: Adressen är Tyresö slotts vär dshus,
Kyrkvägen 3, Tyresö.

Anmälan: till kansliet senast
den 27 augusti på
tel: 08-447 45 31 eller via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Kostnad: 150 kr. OBS! Betalas
kontant på plats. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Hjärnkrafts utflyktsmobil:
070-092 3606
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MEDLEMSAKTIVITETER

Guidad vandring på Riddarholmen
Fredan 12 september kl. 11.30
Följ med på en guidad promenad på en sällan besökt ö i
Stockholm och upplev en del av Sveriges historia. Riddarholmen är ett levande museum väl värt ett besök. Här
finns en av Stockholms äldsta byggnader, här ligger palatsen tätt och Mälaren är ständigt nära. Du får höra om
kloster, palats, torg, det gamla riksdagshuset och mycket
mer samt, förstås, om några av de spännande personer
som bott på holmen. Eliane, som arbetar på kansliet och
som är stockholmsguide, berättar och visar runt. Efter
guidningen äter vi lunch tillsammans i Wrangelska palatset från 1600-talet.

Anmälan: till kansliet senast 8
september på tel: 08-447 45 31
eller via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Pris: 100 kr för guidning och
lunch. OBS! Betalas kontant på
plats.
Hjärnkrafts utflyktsmobil:
070-092 36 06

Vi samlas intill Riddarholmsbron på Riddarholmen
kl. 12.00. Hitta dit med kollektivtrafik: gå över
Riddarholmsbron från Riddarhustorget i Gamla Stan.
Buss 3 och 53 går förbi Riddarhustorget. Närmaste Tbanestation: Gamla Stan.
Med Färdtjänst: adressen är Bir ger J ar ls tor g 5.

Mobil- App- och Dataträffar
Tre tillfällen: 11 september, 9 oktober och 30 oktober
kl. 16-18 (OBS! 9 oktober kl. 15-17)

Anmälan: till kansliet senast den
1 september på
tel: 08-447 45 31 eller via e-post:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Du kan anmäla dig till en eller flera
av träffarna.
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Dessa träffar är för dig som vill lära dig om hur du
kan använda din smartphone, läsplatta eller dator på
bästa sätt. Kanske vill du lära dig att ladda hem och
använda app:ar eller bara få tips app:ar som kan
vara användbara och passande för dig och ditt liv.
Kursen är för alla intresserade. Ta med dig din
smartphone eller läsplatta. Har du ingen kan du
ändå komma, vi lär oss tillsammans!
Träffarna leds av våra experter tillika styrelseledamöter Tommy von Hellens, Mats Schalling och Rolf
Brewitz.

MEDLEMSAKTIVITETER

Kurs i Mindfulness
Tisdagar kl. 11-12
Hösten 2014 startar med möjligheten att lära dig
Mindfulness, ett sätt att bli medveten och närvarande medan du lever ditt liv. Du kommer att få lära
dig enkla sätt att slappna av samt kunna hantera
stress och smärta. Grunderna i mindfulness ger dig
enkla tekniker och förhållningssätt som du sedan
kan träna på hemma, i jobbet eller på fritiden. Närvaro blir något du alltid har med dig, lika naturligt
som att andas.
Kursen startar tisdagen den 9 september och pågår under nio tisdagar. Vi håller till i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16. Kursledare är
Eva Rozgoni, diplomerad mindfulnessinstruktör
med mångårig erfarenhet av meditation, yoga
och qi gong. Läs mer om Eva på www.sprakligheter.se.

Anmälan: till kansliet på
tel: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
senast den 1 september
Kursen kostar 200:- som du betalar på plats vid första kurstillfället.

Aikido Balansträning
Måndagar och onsdagar kl. 10.00-11.00 (Nyhet: även på måndagar)
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! Medlemmar från Hjärnkraft Stockholms län och medlemmar från Strokeföreningen i
Stockholms län deltar tillsammans i dessa träningspass.
Foto: Jonathan Broberg

Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B,
Södermalm.

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

För mer info och kostnad ring
Urban Aldenklint: 0706-25 38 44

Terminen startar 1 september 2014 men du kan även
hoppa på denna aktivitet mitt i terminen!
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Annonser

Tjejkväll
Tisdag 16 september kl. 17-19
Förra gången blev så lyckad! Nu
har du som kvinna med egen
skada ännu en chans att träffa
andra kvinnor i föreningen. Vi äter
gott tillsammans och pratar om
allt som är viktigt. Välkommen!
Anmälan: till kansliet senast
den 4 september på
tfn 08-447 45 31 eller via mail
kansli@sthlm.hjarnkraft.se

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:
21/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 11/12
Grupp 1 leds av Anita Ruotsalainen och
Mats Schalling.
Grupp 2 ses dessa datum:
28/8, 25/9, 23/10, 27/11 och 11/12
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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Utbildningsdag om hjärnan
och förvärvade hjärnskador
7 oktober 2014
Neuropsykolog Åke Pålshammar, ambassadör och
skribent för Hjärnfonden kommer att föreläsa om
Hjärna och beteende – om hur tankar, känslor, upplevelser och beteenden formas av relationen mellan omgivning och hjärnans förutsättningar. Specialisten i
neuropsykologi Birgitta Johansson föreläser om
Hjärntrötthet, detta osynliga handikapp som är vanlig
vid skada eller sjukdom i nervsystemet. Nu verkar behandlingsmöjligheter vara i sikte! Dessutom tar
Energi Drama med oss in i en fiktiv verklighet där
deltagarna involveras i reflektion, samtal och interaktion med skådespelarna och varandra kring aktuellt
ämnen. Med andra ord en mycket givande dag för dig
som jobbar med eller kring någon med förvärvad
hjärnskada, för dig som anhörig eller med egen skada!

För fullständigt program, information och
anmälan, besök vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se/vi-erbjuder/utbildning

Välkommen!
Ta gärna kontakt med oss!

Tfn: 08-447 45 31

Mail: kansli@sthlm.hjarnkraft.se

Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

