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Kansliet har ordet
Efter en intensiv och rolig vår med mycket aktiviteter och vårt sommaruppehåll, drar vi nu igång en
hösttermin fullspäckad med medlemsaktiviteter:
RGM, Filosofiska samtal, flera naturvandringar och
mycket mer. Läs mer om utbudet från sidan 5.
Styrelsen inleder sitt arbete den 27 augusti med en
styrelsekonferens där fram för allt föreningens intressepolitiska arbete ska diskuteras och planeras.
Vi vill också tipsa om en bok med titeln ”Vägen till
2.0”som vår medlem Malin Blom har skrivit. Malin
skrev den här boken för att hon var med om en
svår olycka där hon ådrog sig en allvarlig hjärnskada. Boken syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada och bygger på
Malins erfarenheter från sin egen rehabilitering
och hennes anhörigas upplevelser. Boken finns på
kansliet till försäljning. Om du är intresserad, kontakta kansliet så skriver vi upp dig på beställningslistan. Du kommer sedan hit och hämtar och
betalar på plats. Boken kostar 300 kr som betalas
kontant eller med Swisch.
Lena Nygren på kansliet kommer att ha tjänstledigt för studier på heltid from 13 augusti. Vi önskar Lena lycka till och på återseende. Vår ordförande Janne Hagström vikarierar för Lena under
den tid hon är tjänstledig.
Den medlemsenkät som vi tidigare skickade ut, har
gett stort gensvar. Därför har vi inte hunnit sammanställa den färdigt än. Men i nästa nummer kan
ni läsa om det! Ni som inte har skickat enkäten
till oss, kan gärna meddela kansliet hur ni vill
ha bladet utskickat till er.

Vi ses och hörs och välkomna på våra aktiviteter!
/ Micke och Lenorna i kansliet

Sid 2

Konst, mingel och allsång
Årets vårmingel lockade många medlemmar till föreningens lokaler
Årets vårmingel den 22 april gick i konstens tecken. Kansliet hade
bjudit in tre medlemmar att ställa sina verk. Joakim Lundberg visade
sina fotografier från Stockholms skärgård, Emelie Zetterblom ställde
ut sina keramiska hantverk och Henrik Pätzke presenterade sina målningar. (Se fler av Joakins fotografier på www.joalux.com och läs om
Henrik Pätzke i medlemsporträttet på sidan 4). Minglet bjöd även på
trevliga samtal, snittar och en mycket uppskattad allsång som leddes

Vandring bland kullerstenar och gränder
En härligt varm sommardag vandrade vi runt i de spännande Mariakvarteren på Södermalm i Stockholm. Tänk så
lite man vet och har sett av sin huvudstad. Vi har så gamla
välbevarade hus kvar, ända från 1700- talet och vilken
historia det finns att berätta om kvarteren, husen och
människorna som bott här. Vår vandring gick förbi Hornsgatan, Bellmansgatan mot Mariahissen, upp och ner,
bland kullerstenar och gränder fick vi insupa historier berättade av vår guide Eliane Högberg. En av de spännande
platserna vi stannade till på var Olle Adolphsons park vid
Lilla Skinnarviksgränd, en liten lummig trädgård inklämd
bland husen och som faktiskt hade en liten obehaglig
historia bakom sig. Men den historien vet bara vi som var
där. Innan vi avslutade vår vandring vid Munchenbryggeriet så hittade vi en alldeles underbar lekpark som
vi inte kunde motstå (se nedre fotot till höger).
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Medlemsporträtt
Henrik Pätzke
Henrik kom i kontakt med Hjärnkraft på 90-talet. Det var
då, när han bara var 14 år, som han fick hjärnskadan på
grund av
proppar i hjärnan orsakade av en mycket
ovanlig blodsjukdom. Han fann under en period stöd i föreningens ungdomsgrupp men mycket snart tog Henriks
konstintresse upp all hans tid och uppmärksamhet. Under
åren som följde utbildade han sig inom konst på bland annat Väddö och Kjesäters folkhögskola, samtidigt som han
läste in gymnasiet, och därefter på Falkenbergs konstskola.
Detta var år då han även fick lära sig att ”finna
möjligheter” och vända de svårigheter han genomgått till något
positivt. När han kom tillbaka till Stockholm igen började
han jobba i ett konstkooperativ. Där hade han möjlighet att
utveckla sitt konstnärskap i en egen ateljé och via de residens och
utställningar som hans svenska och internationella nätverk möjliggjorde.

Henrik beskriver tiden i konstkooperativet som mycket viktig—en tid i hans liv som 2016 (efter 19 år) tyvärr fick ett
abrupt slut då kooperativet ändrade inriktning och hans
kommun avslutade samarbetet. Konst är en stor del av
Henriks liv och har haft en avgörande funktion i hans rehabilitering: ”konst är mitt uttryckssätt och det som för mig
framåt i livet!” Därför var det också omöjligt för Henrik att
förstå varför varken kooperativet eller kommunen lyssnade
på honom.
Under den svåra period som följde på uppbrottet från
konstkooperativet tog Henrik kontakt med Hjärnkraft igen.
Han har fått jobb på en ny konstverksamhet men känner
sig ändå oroad över dagens klimat: ”vi måste lyssna på
varandra!” Henrik menar att han har en historia att berätta
om hur bra ett liv kan fungera, och att han har det just på
grund av att han har fått möjlighet att utöva konst. I
framtiden hoppas Henrik få fortsätta uttrycka dessa ställningstaganden i sin konst och genom att fortsätta
föreläsa om sina egna erfarenheter. Han vet vad han behöver
och mår bra av och tror att detta kan inspirera andra i liknande
situationer.
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Medlemsaktiviteter
augusti-december 2018
15/8
22/8
22/8
23/8
28/8
28/8

Augusti
Öppet Hus kl. 12-15
Öppet Hus kl. 12-15
Naturvandring i Tyresö kl. 14-17
PUB-kväll kl. 18-20.30
Träff för 30-49 år kl. 17-19
Naturvandring i Judarn kl. 11-13

29/8 Öppet Hus kl. 12-15
September
1/9
Hjärnruset i Nykvarn kl.12-16
3/9
Kvälls-öppet hus kl. 17-19
5/9
Öppet Hus kl. 12-15
11/9 Träff för unga vuxna kl. 17-19
12/9 Öppet Hus kl. 12-15
13/9 Naturvandring i Alby kl. 11-13.30
13/9 Anhörigträff (öppen för alla
anhöriga)
kl. 18-20
15/9 Utflykt - Vikingaby, Upplands Väsby
kl. 12-13.30
17/9 Filosofiska samtal kl. 13-15
19/9 Öppet Hus kl. 12-15
19/9 Träff för 30-49 år kl. 17-19
22/9 Naturvandring Nacka kl. 11-16
24/9 Filosofiska samtal kl. 13-15
26/9 Öppet Hus kl. 12-15
27/9 Anhörigträff (för föräldrar till barn)

1/10
1/10
3/10
8/10
9/10
10/10
13/10
15/10
17/10

kl. 16.30-19.30
Oktober
Filosofiska samtal kl. 13-15
Kvälls-öppet hus kl. 17-19
Öppet Hus kl. 12-15
Filosofiska samtal kl. 13-13
Naturvandring Tyresö kl. 11-13
Öppet Hus kl. 12-15
Naturvandring Järvafältet
kl. 10.30-ca 14
Filosofiska samtal kl. 13-15
Öppet Hus kl. 12-15

18/10 Anhörigträff (öppen för alla
anhöriga)
kl. 18-20
22/10 Filosofiska samtal kl. 13-15
23/10 Träff för unga vuxna kl. 17-19
24/10 Öppet Hus kl. 12-15
25/10 Utbildningsdag om förvärvad
hjärnskada kl. 9-16.30
29/10 Filosofiska samtal kl. 13-15
31/10 Öppet Hus kl. 12-15
31/10 Träff för 30-49 år kl. 17-19
November
5/11 Filosofiska samtal kl. 13-15
5/11 Kvälls-öppet hus kl. 17-19
7/11 Öppet Hus kl. 12-15
12/11 Filosofiska samtal kl. 13-15
14/11 Öppet Hus kl. 12-15
15/11 Träff unga vuxna kl. 17-19
19/11 Filosofiska samtal 13-15
21/11 Öppet Hus kl. 12-15
26/11 Filosofiska samtal 13-15
27/11 Anhörigträff (för föräldrar till barn)
kl. 16.30-19.30
28/11 Öppet Hus kl. 12-15
29/11 Träff 30-49 kl. 17-19
29/11 Pubkväll kl. 18-20.30
December
3/12 Filosofiska samtal kl. 13-15
3/12 Kvälls-öppet hus kl. 17-19
4/12 Träff unga vuxna kl. 17-19
5/12 Öppet Hus kl. 12-15
11/12 Musikkryss kl. 17-19.30
12/12 Öppet Hus kl. 12-15
19/12 Öppet Hus. Julavslutning 12-15

Mer info: Kansliet reserverar sig för eventuella ändringar i kalendariet.

(Denna sida kan du klippa ut och sätta på
kylskåpet)
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Fyra träffar för Unga Vuxna 18-29 år
hösten 2018

11 sep, 23 okt, 15 nov och 4 dec kl. 17.00-19.00
Välkommen till föreningen Hjärnkraft Stockholms läns träffar för
unga vuxna. Kom för att träffa
jämnåriga, umgås eller diskutera idéer! Du kan komma med i gruppen när du vill under året. Under hösten 2018 träffas vissa kvällar:
11 september, 23 oktober , 15 november och 4 december. Vid
varje tillfälle samtalar vi kring ett tema eller hittar på
någon
aktivitet. Det finns också möjlighet att gå undan till ett annat rum för
er som bara vill sitta och prata och fika i en mindre grupp.

Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: gratis. Föreningen bjuder på fika.
Anmälan: senast en vecka innan på tfn: 08-447 45 31 eller via mail:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer för första gången:
Meddela vid anmälan om du kommer ensam eller tillsammans med
assistent/ledsagare samt om det finns något annat viktigt vi bör
veta om dig.
Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se
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TIPS: Naturvandring Tyresö slottspark
Onsdag 22 augusti 14– ca 17
Sensommarblomster i lummig parkmiljö! Tyresö
slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön
spirar sensommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd
som al, bok, ek och lind. Vi vandrar i lugnt tempo i
den lummiga engelska parken och ut till havet på
Notholmen. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.

Samling och avslutning: Busshållplats
Tyresö kyrka kl 11.00 (buss 875). Kommer
du med bil, samlas vi vid Tyresö slotts
borggård (handikapparkering finns nära
slottet).
Avslutning vid slottets borggård ca kl. 14.
Arrangör: Tyresö kommun i samarbete
med Studiefrämjandet
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs
Praktisk information: Det finns toaletter
och picknickbänkar på Notholmen.
Tillgänglighet: Ibland när gångvägarna är
nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista
backen tillbaka upp mot slottet är något
ansträngande. Men vi hjälps åt!

Mer information: Kontakta Martina på:
martina.kiibus@tyreso.se, eller Katrin på:
katrin.hammarlund@studieframjandet.se

PUB-kvällar
för umgänge och trevnad

23 aug och 29 nov 18-20.30
Välkommen på PUB-kvällarna, för dig som vill träffas ute, äta
gott och umgås. Från föreningen kommer styrelseledamöter att
finnas på plats. Vi har ett hittat en ny pub att vara på.
Plats: Brother Tuck, Götgatan 85

Kostnad: Du betalar själv för det du äter och dricker
Kontakt: Rolf: 070-660 52 08 eller Mats: 076-876 27 16
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Hjärnkraft Stockholms län samarbetar med
Personskadeförbundet RTP, Stockholms läns distrikt RTP-S

+

=

Vi har under våren jobbat mycket med att utveckla aktiviteter och bredda vårat utbud, så att
du som medlem kan göra fler saker som du tycker är roligt. Vi har startat ett samarbete med
RTP-S (Personskadeförbundet RTP, Stockholms läns distrikt RTP-S) kring några aktiviteter.
Du är välkommen!
Några aktiviteter som gör tillsammans:

Dialoggrupp - öppet för alla
Vill du träffa andra med liknande erfarenheter?
• Vill du diskutera ämnen som är viktiga för dig?
• Vill du finna gemenskap och mening tillsammans med andra i en svår situation?
• Vill du skratta och ha kul?
Isåfall är du välkommen är du välkommen till RTP-S dialoggrupp
När: måndagar 13:00 - 15:00
Var: RTP-S kansli, Kavallerievägen 24, Sundbyberg (Rissne torg)
Anmälan: senast dagen innan till Christer Olsén på 08-545 622 63 eller christer.olsen@rtp.se
•

Akvarellkurs

Medlemmar i Hjärnkraft har nu möjlighet att tillsammans med medlemmar i
Personskadeförbundet RTP-S, delta i Akvarellkurs under höstterminen 2017.
Kursstart: torsdag 13 september kl 10.00–13.00 (6 gånger)
Kursavgift: 550: - som betalas in på bankgiro 59 63 - 1515 innan kursstart. Skriv på avin
”Akvarellkurs” och ditt namn.
Om du inte har eget målarmaterial, så finns ett kit att köpa med papper, penslar och färg som
kommer att räcka hela kursen. Avgiften för detta är 500: -. Om du behöver ett målar kit så anmäler du detta när du gör din anmälan.
Lärare: Christina Olivecrona
Lokal: RTP:s distrikt, Kavallerivägen 24, 3tr. Sundbyberg
Kontakt och anmälan: Petra Kascelan tfn 08- 545 622 64
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Vi har visar mer aktiviteter som vi samverkar med på nästa sida →

Träffar för dig 30-49 år med förvärvad
hjärnskada våren 2018
Tis. 28/8, Ons. 19/9, Ons. 31/10, Tors. 29/11 kl. 17:00-19:00
Vi fortsätter till hösten med fyra träffar av denna uppskattade grupp
för medlemmar mellan 30-49 år. Där du kan komma och prata med
andra som är i ett liknande skede i livet i en avslappnad miljö.
Nytt för hösten är att vi bjuder in RTP-S medlemmar, hälsar dem
varmt välkomna!
Träffarna leds av Micke och Lena som jobbar på föreningens kansli.
Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: 20kr för fika.
Anmälan: senast en vecka innan på tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:
stockholm@hjarnkraft.se
Speciellt för dig som kommer första gången:
Meddela vid anmälan om du kommer ensam eller
tillsammans med assistent/ledsagare samt om det finns något annat
viktigt vi bör veta om dig.
Mer information: www.sthlm.hjarnkraft.se

Denna träff samarbetar vi tillsammans med
Personskadeförbundet RTP-S.
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ÖPPET HUS MÅNDAGKVÄLLAR!
Har du ingen möjlighet att komma på vårat öppna hus som vi har på
onsdagarna dagtid?
Sörj inte! Vi kommer under hösten ha våra dörrar öppna på kvällstid, så
att du också kan få ta del av allt kravlöst skoj i en avslappnad miljö hos
oss.

Då vi också hälsar medlemmar från RTP-S välkomna för att se hur
vi har det och att ytterligare få en träffpunkt för nya bekantskaper.
Vi serverar en enklare middag till en kostnad av 40kr.
Den första måndagen i varje månad är det som gäller:

3/9 kl. 17:00 – 19:00

1/10 kl. 17:00 – 19:00
5/11 kl. 17:00 – 19:00
3/12 kl. 17:00 – 19:00
Kansliet ligger på Nybohovsgränd 16, ovanför Liljeholmstorget.
Vid allergier eller frågor, kontakta kansliet på tel. 08-447 45 31 går
också bra att mejla oss: stockholm@hjarnkraft.se
Vi har denna aktivitet tillsammans med Personskadeförbundet
RTP-S!
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Hjärnkraft tipsar:
Kurser och arrangemang av Forum Funktionshinder, Habilitering & Hälsa Stockholms läns
landsting
Forum Funktionshinder anordnar kurser, föredrag och andra arrangemang inom olika ämnen och
teman som rör funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. De riktar sig till närstående,
yrkesverksamma, personer med egen diagnos och andra intresserade.
Har du frågor om någon utbildning, eller av annan anledning vill komma i kontakt med
utbildningsverksamheten, ring 08-123 350 20 eller prenumerera på nyhetsbrevet direkt på
hemsidan www.habilitering.se/forumfunktionshinder

Hjälpmedel för kognitivt stöd

NYTT!
Varmvattengymnastik
Vill du få guldkant på tillvaron? Kanske må
bättre och få motion i en bassäng med
varmt vatten? Ta reda på om det finns en
plats ledig vid ett bad nära dig. Hjälpare
finns vid enstaka bad.
För mer information kontakta
Personskadeförbundet RTP, Stockholms
läns distrikt RTP-S om du har frågor.
Uppge om att du är medlem på Hjärnkaft.
info@rtps.se eller 08 – 545 622 60 mellan
kl. 09.00 – 15. 00 på vardagar.

Om man har en kognitiv funktionsnedsättning
kan man ha svårt med sådant som handlar om
minne och koncentration. Man kan till
exempel ha svårt att komma ihåg
saker, planera sin tid eller hitta i sin
omgivning.
Då kan hjälpmedel vara ett bra stöd. Det finns
många olika slags hjälpmedel för
kognitivt stöd som kan göra så man blir mer
självständig, delaktig och trygg. Hjälpmedel
kan också vara en del av en rehabilitering.
Bland mycket annat finns till exempel klockor
som ger påminnelser, små fickminnen där
man själv kan spela in röstmeddelanden,
trygghetslarm med GPS och särskilt anpassade smarta telefoner.
Vart vänder man sig?
För att få hjälpmedel för kognitivt stöd behöver man komma till någon som kan skriva ut
det, en förskrivare, som oftast är en arbetsterapeut. Man kan börja med att ta kontakt med
till exempel en vårdcentral, en
minnesmottagning, psykiatrimottagning, barn
och ungdomsmottagning eller habilitering.
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TIPS: Mindfulness-vandring i Judarn
Tisdag 28 augusti 11-13
Andas ut i naturen! Naturen är en perfekt
plats för återhämtning. Skogens ljud och
dofter mjuklandar i hjärnan och ger oss i
bästa fall en positiv "hjärntvätt". Naturen är
alltid "här och nu", och ställer inga krav. Här
kan vi andas ut och hämta ny energi. Under
en lugn promenad tillsammans med Bosse
Rosén stannar vi till då och då och provar
några övningar i mindfulness med naturkänsla. Guidningen genomförs i samarbete
mellan Studiefrämjandet Stockholms län
och Storstockholms naturguider som är en
del av Naturskyddsföreningen Stockholms
län. Guidningarna sponsras av Länsstyrelsen
i Stockholms län.

Samling: utanför T-bana Åkeshov (gå till höger när du kommer ner för trapporna/hissen).
Samlingen är på samma sida som Åkeshofs
slott.
Hitta hit: Tunnelbanans gröna linje mot
Åkeshov eller Hässelby Strand. Gå av vid Åkeshovs station. Hiss finns. Katrin står på
perrongen och möter upp. Hon har en skylt
där det står ”Guidning Judarn”. Färdtjänst:
Uppge adress ”Åkeshovs gårdsväg 8”. Bosse
står och väntar med skylt ”Guidning Judarn”.
Bil: Bäst är att slå upp adressen Åkeshovs
gårdsväg 8 och följa vägbeskrivning.
Vid frågor och funderingar, kontakta Katrin:
katrin.hammarlund@studieframjandet.se eller

HJÄRNET
fortsätter anordna
aktiviteter!
TIPS: Hjärnruset – En folkfest till förmån
för Hjärnfonden och dess forskning –
alla känner vi någon som är drabbad.
Man deltar efter egen förmåga genom att gå, springa eller bara vara.
Lördag 1 september
Hjärnruset initierades och arrangeras i
Nykvarn av föreningens medlemmar
Kenneth och Elisabeth. För mer information och anmälan:
www.hjarnruset.com
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Hjärnet är till för dig som är skadad.
Tillsammans träffas vi och har roligt!
Alla aktiviteter planeras av Mats Schalling
och Anna Kilander utanför kansliet. Vi vill
att du kommer! Hör av dig till oss!
Mats Schalling: 076-876 27 16
Anna Kilander: 070-94 44 88 9

Nu kör vi musik och kryss igen
Välkomna att kryssa med oss tillsammans med musik från nu och
då. Vad heter gruppen? Vem handlar den här melodin om? Eller
kanske frågan -vilket land kommer artisten ifrån?
Det finns fika till självkostnadspris 20: -

När: Tis den 11 december 17-19.30
Var: Kansliet i Liljeholmen,
Nybohovsgränd 16
Anmälan: Kansliet tfn 08- 447 45 31
eller mejl stockholm@hjarnkraft.se

Utflykt till Gunnes Gård i Upplands Väsby
Gunnes Gård är en rekonstruerad vikingagård med flera olika byggnader. Denna ligger vid ett område
som heter Smedby. Idéerna till de olika byggnaderna har bland annat hämtats från olika utgrävningar i
regionen.
Området är kulturhistorisk intressesant av flera olika orsaker. I området finns bland annat rösen från
bronsåldern, gravfält från järnåldern och flera runstenar.
Stockholms läns museum tog initiativ till detta projekt och har tillsammans med Upplands Väsby kommun
inlett arbetet. Kommunen ansvarar idag för Gunnes Gård.
Vi besöker dels Gunnes Gård för att se byggnader, höra berättas lite om dess historia och funktion. Flera
runstenar som finns i närheten promenerar vi till.
Just denna dag finns också ett öppet arrangemang på Gunnes Gård om ”Hus och rekonstruktion”, men
även växtfärgning visas upp på plats.

När: Lördagen 15 september 12-13.30
Var: Smedby torg, Ryttargatan 354 Upplandsväsby
Anmälan: Kansliet tfn 08 - 447 45 31 eller mejl
stockholm@hjarnkraft.se senast torsdagen 13/9

Anpassning: Det finns grusvägar runtomkring
Gunnes Gård där rullstolar får plats. Byggnaderna
har begränsade utrymmen.
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Träff för dig som är anhörig
eller närstående till ett barn (åldern 7-25 år)
med förvärvad hjärnskada
Torsdag 27/9 & Tisdag 27/11 kl. 17:30-19:30

Det är många bollar att hålla i luften som anhörig. Fixa med skola, sysselsättning,
rehabilitering, försäkringskassa, läkarkontakter och mycket mer. Dessutom ska man
orka med sitt arbete, familj och umgås med vänner. Hur får vi tiden att räcka till?
Finns tid att ta hand om mig själv? Vem ger oss det stöd vi behöver för att orka
med vardagen?
Välkomna till dessa kväll för information, råd och stöd. Ansvariga är Mari Almgren
och Janne Hagström, själva anhöriga till barn med förvärvad hjärnskada.

Anmälan: till kansliet en vecka innan på tfn: 08-447 45 31 eller via mejl:
stockholm@hjarnkraft.se
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16
Kostnad: 20 kr för fika.
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Två anhörigträffar hösten 2018
Torsdag:13/9 & Torsdag 18/10
kl. 17.30-19.30
Välkommen till samtalsträffar för dig som är anhörig eller närstående till någon med en
förvärvad hjärnskada. Kom och dela med dig av dina erfarenheter
tillsammans med andra i samma situation. Vad behöver du som anhörig stöd med? Hur
ser just din situation ut? Vad kan föreningen göra för dig?

Kvällarna leds av Janne Hagström och Christer Nygren som själva är anhöriga och sitter i föreningens styrelse. Kom för att dela med dig av ditt, få råd och tips eller träffa
andra i samma situation som du.

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen
Kostnad: 20kr för fika
Anmälan: till kansliet på tfn: 08-447 45 31
eller via mail: stockholm@hjarnkraft.se
senast 1 vecka innan träffen.
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Filosofiska samtal
Måndagar kl. 13-15 med start 17 september
Välkommen att delta i vår nya gruppverksamhet, som vänder sig till dig som har en
egen skada. Vi samtalar kring livet och vardagen. Syftet är att vi tillsammans ska främja
psykisk hälsa, få självkännedom och dela med oss av våra livsåskådningar och perspektiv.

17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12

Samtalsledare är Mats Schalling, styrelseledamot i föreningen och med egen skadeerfarenhet.

Anmälan: till kansliet på telefon 08- 447 45 31 eller via mejl stockholm@hjarnkraft.se
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16 i Liljeholmen
Kostnad: 20: - för fika
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Foto: Tore Marklund

Kurser i Ronnie Gardiners Metod
Fortsättningskurs 8 tillfällen på tisdagar 15.00-15.45, start 11 september
I höst har vi endast en fortsättningskurs i RGM.

Var:

Rehabiliteringsmetoden fungerar som en cirkelträning
för hjärnan där färger, symboler, ord, rörelser och rytm
blandas och får båda hjärnhalvorna att arbeta på ett
lekfullt sätt, samtidigt som balanssinne, minne,

Afasicenters lokaler på
Sabbatsbergsvägen 6, nära St Eriksplan.

motorik, koncentrations- och rörelseförmåga
stimuleras. RGM har med stor framgång använts för
personer med
förvärvad hjärnskada, Parkinson och utbrändhet. Varje
kurstillfälle är träningen ca 45 minuter, därefter fika till.

Kostnad:
200 kr för 8 tillfällen för medlemmar i
Hjärnkraft/Afasi. Avgiften betalas
kontant på plats vid första tillfället.
(Fikat kostar 20 kr/tillfälle och ingår ej i
avgiften).

Anmälan:
Senast 28 augusti till Hjärnkrafts kansli
Itte Nygren, som leder kursen, är musikterapeut och har
tfn: 08-447 45 31 eller mejl:
omkring 10 års erfarenhet av att jobba med
stockholm@hjarnkraft.se
Ronnie Gardiners metod i nära samrörelse med
Kurserna sker i samarbete med
grundaren och jazztrummisen Ronnie Gardiner.
Afasiföreningen
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TIPS: guidad promenad i Nackareservatet
Lördag 22 september 11-16
Häng med på en underbar tur i ett av Stockholms mest besökta och största naturområden,
Nackareservatet. Vi träffas vid Kärrtorps tunnelbanestation, adress Kärrtorps tunnelbanestation,
Kärrtorpsplan. Sedan går vi in i reservatet och får
veta mer om
områdets natur och historia. Vid
Söderbysjöns strandkant stannar vi till för att äta
något gott. Efter pausen tar vi oss till Björkhagen
där promenaden slutar. Passar bra även för dig
i rullstol. Hela rundan är på ca 5 km, fem timmar.

Samling: Kärrtorps tunnelbanestation kl.
11.00. Ta tunnelbana nr 17 till Kärrtorps tunnelbanestation. Kommer du med Färdtjänst
uppge ”Kärrtorps tunnelbanestation”, Kärrtorpsplan.
Avslutning: i Björkhagen ca kl. 16. Från
Björkhagen går tunnelbana nr 17. För att
hämtas av Färdtjänst, uppge ”Malmövägen
51”.
Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete
med Anders Andrae, Willut
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs
Mer information: Kontakta Anders på anders@willut.se, 070-669 35 98 eller kat-

Att träna uppmärksamhet - Attention Process Training
Upplever du efter din hjärnskada svårigheter med koncentration eller att planera och komma
ihåg saker? Är du mellan 18 - 40 år och har haft en traumatisk hjärnskada för minst 6 månader
sen? Då kan vår uppmärksamhetsträning vara rätt för dig! Denna träning finns inte att erbjuda
på något annat sjukhus eller klinik.
Målsättningen med denna forskningsstudie är att med ny Magnetisk Resonans Tomografi teknik
(fMRI) undersöka om effekten av uppmärksamhetsträning kan kopplas till mätbara hjärnförändringar. Vårt forskningsteam vill även titta på vilka effekterna kan vara av träningen!

Viktigt att veta är att det finns tydliga inklusions -och exklusionskriterier ändock om du kommer med i studien kommer du att genomgå en bedömning. Bedömningarna kommer sedan att
upprepas efter träningsperioden och vid uppföljning 3 månader senare inklusive magnetröntgenundersökningar. Du kommer att delta i individuell uppmärksamhetsträning med erfarna arbetsterapeuter eller psykologer i 20 timmer under loppet av 5-6 veckor. Har du redan fått APTtränning kan vi tyvärr inte erbjuda dig det på nytt. Som tack för ditt deltagande får du två biobiljetter.
Vill du veta mer? Kontakta gärna mig per telefon eller mail. Vi kan då ta reda på om just DU
passar att vara med i denna studie. Jag kan inte utlova deltagande. Samtal och testning med
dig avgör om du uppfyller kriterierna för att vara med i studien.
Kontakt Azra Ramovic: azra.ramovic@sll.se tele: 08 123 581 31 mobil: 070 003 85 90
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TIPS: historisk naturvandring i Järvafältet
Lördag 13 oktober 10.30-14
Järvafältet bjuder inte bara på en fantastisk natur utan även på en mycket intressant historia.
Vi träffas vid Hägerstalunds värdshus och går vi
igenom ett landskap med öppna fält och tät
skog. Vi avslutar vid Säby gård. Hela rundan är
på ca 3 km med fint underlag hela
vägen. Handikapptoalett finns efter halva
sträckan och vid Säby gård. Vid Säby gård stannar vi till för att äta det vi har med oss. Efter det
tar vi oss till fågelområdet som ligger några
hundra meter bort, ett fantastiskt ställe! Därefter tar vi oss tillbaka till Säby gård där prome-

Samling: Akalla torg kl. 10.30. Ta tunnelbana
nr 11 till Akalla, uppgång Akalla by. Vi ses på
torget och går gemensamt till Hägerstalunds
värdshus. Eller samling Hägerstalunds värsdhus kl. 11. Adress ”Hägerstalund 7”.
Avslut: Säby gård ca kl. 14. Adress hit är
”Säby gård, Järfälla”. Buss nr 567 till Jakobsbergs station där man kan ta pendeltåget.
Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete med
Anders Andrae, Willut
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen föranmälan behövs

Annons

Mer information: Kontakta Anders på anders@willut.se, 070-669 35 98 eller katrin.hammarlund@studieframjandet.se, 08555 352 35 (även mobil).

TIPS! Aikido Balansträning
Du får lära dig att ta kontroll över din kropp där
övningarna går ut på balansträning och smidighet som utövas på mjukt under lag. En mycket
uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen
rekommenderar! Du kan prova träningen en gång för att se om det här är något
som skulle passa för dig och sedan hoppa in på
kursen. Nyttig och rolig
träning där du lär
känna nya människor. Du kan börja träningen
när du vill under terminen.
Var: Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs lokaler på Tavastgatan 26 B på Södermalm.
För mer info och kostnad: ring Urban Aldenklint: 0706-25 38 44
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om förvärvad hjärnskada
Tema: språk och kommunikation
utbildningsdag 25 oktober 2018
Förändrade kommunikativa förmågor eller omgivningens bristande
bemötande kan leda till stort lidande för personer med förvärvad
hjärnskada. Detta viktiga ämne tar vi oss an den 25 oktober med
hjälp av tre logopeder från Danderyds sjukhus plus expertpanel och
vår styrelseledamot Malin Blom som själva lever med konsekvenserna efter förvärvad hjärnskada. Efter dagens slut kommer du att ha
en bättre förståelse för hur språk och kommunikation kan påverkas
vid en förvärvad hjärnskada och hur detta kan uttrycka sig i sociala
samspel. Vi tittar även på konkreta kommunikativa strategier för att
ge möjlighet för personer att uttrycka sig och förbättra samspelet.
Dessutom finns Afasiföreningen och hjälpmedelsexperter i foajén
under hela dagen för att svara på frågor kring era specifika behov /
arbetssituationer. För fullständigt program och anmälan, titta in på:
www.sthlm.hjarnkraft.se/utbildning eller kontakta kansliet på tfn:
08-447 45 31 eller mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Öppet Hus
Onsdagar 12.00-15.00
i föreningens lokaler
Nybohovsgränd 16
(egen ingång bredvid porten)

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 eller bara för att sitta
ned och fika en stund. På vårt Öppet Hus
finns kanslipersonal och ledamöter från styrelsen på plats.

Besöker du oss för första gången, ring
gärna innan.
Kontakta oss på:
08-447 45 31 eller stockholm@hjarnkraft.se

ÖPPET HUS PÅ
KVÄLLSTID!
Har du inte möjlighet att besöka vårt Öppet Hus på dagtid? Lugn, vi har öppet vissa
kvällar också:
3 sept, 1
okt, 5 nov och 3 dec på Nybohovsgränd 16. Lättare
middag för
40:- serveras.

