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Kansliet har ordet
Vi önskar alla våra medlemmar en god fortsättning på det nya året.
Nu startar vi upp ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter, cirklar och naturvandringar mm. Hoppas att någonting av det vi
erbjuder passar just dig. Läs igenom Hjärnbladet noga så att du inte
missar någonting.
Ronnie Gardiner Metod fortsätter även detta år, kurserna blir snabbt
fullbokade så var ute med din anmälan i god tid.
Nytt för i år är att vi kan erbjuda en cirkel i bokbinderi. Det känns
jättespännande och du kan läsa mer i hjärnbladet.
OCH, ett verksamhetsår går väldigt fort och i mars är det dags för
årsmöte igen. Läs mer om det i hjärnbladet.
Välkomna till ett nytt år med Hjärnkraft Stockholms län.
Micke, Lena, Janne
OBS! Om du vill delta på någon aktivitet så måste du alltid anmäla
dig till kansliet, du behöver dock inte anmäla dig till våra öppna hus.
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Mysigt möte på Boule-Bar i somras!
I somras var vi 9 personer från Hjärnkraft som
hade en träff i Rålambshovsparken. Vi lapade solens strålar på Boule-Bar på en lördagseftermiddag
i juli.
Äntligen kunde vi träffas och njuta av god mat och
dryck, och dessutom i ett underbart väder! Vi hade
vädrets gudar med oss! Det var en lättsam stämning , vi skrattade och hade trevligt.Vi solade oss i
solskenet och alla var på gott humör.

Roliga historier

När alla hade ätit och druckit upp och vi skiljdes åt
gick jag själv, Roffe och Mats vidare till Södermalm
för att undersöka en eventuell bar för kommande
träffar för oss i Hjärnet, som rekommenderats av
två medlemmar. Den visade sig vara bra för våra
sammankomster, så vi kommer antagligen pröva
denna pub snart!
Vi ser fram emot att träffas igen!
Anna Kilander

Kom med i Hjärnet!

- Jag tror att min farfar är från stenåldern.
- Varför tror du det?
- Jo, farmor pratar alltid om hans flintskalle.

I Stockholm är vi ett gäng medlemmar som
träffas, pratar och har roligt tillsammans
samtidigt som vi hittar på något efter medlemmarnas önskemål. Det kan vara biobesök,
teater, museumbesök, utstäłlningar eller bara
pub-och-restaurangbesök eller gemensam
fika.

- Plockar du blommor i bara kalsongerna?
- Ja, det är kalsipper.

Vi planerar inom snar framtid att ta oss till
stand-up/stå-upp-evenemang för att kunna
skratta ordentligt!

Pelle skryter för Per:
- I vår trappuppgång bor det en pojke som
går på lina.
- Det var väl inget. I vår trappuppgång finns
det fem tanter som springer på kafferep.

Kanske du har något förslag på vad vi ska
göra?
Ring: Anna på 070-944 48 89 eller maila
annakilander02@gmail.com eller Mats på
076-876 27 16, mail: mschalling@hotmail.
com för vilka frågor ni än har eller om ni bara
vill vara med och testa hur det är!
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Medlemsporträtt
Paul Spencer
Paul är 52 år och blev medlem i föreningen 2014.
Han fick tips om Hjärnkraft av sin kurator på S:t
Görans sjukhus som tyckte han skulle kontakta oss.
- Det var en fallolycka 1995, från 15 meters höjd,
berättar han. -Såklart att det blir en hjärnskada då.
Han besöker öppet hus på onsdagar så ofta han kan.
Paul tycker det är som en oas för tid till avkoppling,
samvaro och kravlös gemenskap. Ibland deltar han i
samtal med andra medlemmar, ibland inte.
På sin fritid tränar han styrketräning, och han har två
framtidsdrömmar. Den ena är att följa den gyllene
medelvägen att hålla sig välmående och den andra är
att undersöka möjligheten att bosätta sig utomlands.

s!
Tip

s!

Tip

s!
p
i
T

Så skickar du stora filer – utan någon registrering
Tips från PC för Alla Express.

Att skicka stora filer över internet är bökigt. Många
mejlsystem sätter stopp för stora filer. Ett smidigt
alternativ är att använda gratistjänsten Sprend
(https://sprend.com/ ).
Du har filmat på semestern och vill skicka över
videosnutten till ditt resesällskap. Eller också vill
du skicka över några digitalbilder och en Powerpoint-presentation.
Ja, ibland vill vi skicka stora filer över internet, och
då är mejlen inte den bästa lösningen. De flesta
mejltjänster har gränser för hur stora bilagorna får
vara, och även om du skulle lyckas är det inte säkert att mottagarens mejlsystem kan ta emot den.
Det enklaste sättet att dela stora filer brukar vara
att använda en molntjänst, till exempel Microsoft
Onedrive eller Google Drive. Om du laddar upp en
fil i någon av dessa tjänster lagras den på en server
hos Microsoft eller Google – och du kan dela den
med vem du vill.
Nackdelen är att molntjänsterna kräver registrering. Vill du slippa det kan du i stället använda
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Sprend. Det är en svensk webbtjänst som tar hand
om filöverföring utan kostnad. Filen laddas tillfälligt upp på Sprends servrar och sedan kan mottagaren hämta den.
Så här gör du:

1. Se till att du bara har en enda fil. Om du har
en mapp med flera bilder kan du högerklicka
på den och välja Skicka till, Komprimerad
mapp. Nu skapas en så kallad zip-fil som går
att öppna överallt.
2. Gå in på Sprend, klicka på Välj fil och leta
upp den du vill skicka. Den får vara max 2 GB
stor. Markera den och klicka på Öppna.
3. Skriv mottagarens mejladress och ett eventuellt meddelande. För att skicka klickar du på
Skicka filen.
4. Mottagaren får nu ett mejl med en länk, och
genom att klicka på den kan hen ladda hem
filen.

Medlemsaktiviteter
JAN UAR I-J U LI 2 0 1 9

Denna sida kan
du klippa ut och
sätta på kylskåpet!

J ANUARI

9/1

kl. 12-15

Öppet Hus

16/1

kl. 12-15

Öppet Hus

A P R IL

23/1

kl. 12-15

Öppet Hus

1/4

30/1 kl. 12-15

Öppet Hus

FEB RUARI

4/2

kl. 13-15

Filosofiska samtal

4/2

kl. 17-19

Kvälls öppet hus

6/2

kl. 12-15

Öppet hus

11/2

kl. 13-15

Filosofiska samtal

12/2

kl. 17-19

Ung Vuxen-träff

13/2

kl. 12-15

Öppet hus

14/2

kl. 17-19

Anhörigträff (för föräldrar till barn)

18/2 kl. 13-15

Filosofiska samtal

20/2 kl. 12-15

Öppet hus

21/2

Träff 30-49 år

kl. 17-19

25/2 kl. 13-15
26/2

kl. 14.30-15.15
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

27/2 kl. 12-15

Filosofiska samtal
RGM
Öppet hus

MARS

4/3

kl. 13-15

Filosofiska samtal

4/3

17-19

Kvälls öppet hus

5/3

kl. 14.30-15.15
(fika 15.20-15.40)
kl.kl. 15.45-16.30

RGM

6/3

kl. 12-15

Öppet hus

7/3

kl. 17-19

Anhörigkväll för alla

11/3

kl. 13-15

Filosofiska samtal

12/3

kl. 14.30-15.15
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

RGM

13/3

12-15

14/3
14/3

19/3

Kvälls öppet hus

2/4

kl.
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

RGM

3/4

kl. 12-15

Öppet hus

4/4

kl. 17-19

Ung vuxen träff

9/4

kl. 14.30-15.15
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

RGM

9/4

kl. 17-19

Anhörigträff för föräldrar till barn

10/4 kl. 12-15

Öppet hus

11/4

kl. 17-19

Träff 30-49 år

16/4

kl. 14.30-15.15
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

RGM

kl. 12-15

Öppet hus

23/4 kl. 18-20

PUB-kväll

24/4 kl. 12-15

Öppet hus

6/5

kl. 17-19

Kvälls öppet hus

7/5

kl. 11-15

Utflykt

8/5

kl. 12-15

Öppet hus

15/5

kl. 12-15

Öppet hus

kl. 12-14

Boule

MA J

17/4

JU N I

16/5

Öppet hus

28/5 kl. 17-19

Ung vuxen träff

3/6

kl. 17-19

Kvälls öppet hus

4/6

kl. 12-15

Öppet hus (istället för 5/6)

11/6

kl. 17-19

Träff 30-49

Öppet hus

12/6

kl. 12-15

Öppet hus

13-16

Bokbinderi

13/6
JU LI kl. 13-16

Guidning Elaine

18-20

PUB-kväll

19/6

Öppet hus

Filosofiska samtal

26/6

kl. 12-15

Öppet hus

3/7

kl. 12-15

Öppet hus

17.30-20

14.30-15.15

kl.
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

ÅRSMÖTE

Öppet hus

25/3 kl. 13-15

Filosofiska samtal

14.30-15.15

kl.
(fika 15.20-15.40)
kl. 15.45-16.30

27/3 kl. 12-15

kl. 12-15

RGM

20/3 kl. 12-15

26/3

14.30-15.15

22/5 kl. 12-15

18/3 13-15
18/3

kl. 17-19

RGM
Öppet hus

Kansliet reserverar sig för eventuella ändringar
i kalendariet.
Se detta Hjärnblad för mer info om respektive
aktivitet eller kontakta kansliet för anmälan.
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God man och förvaltare

Har du svårt att sköta din ekonomi eller att bevaka
dina rättigheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller nedsatt hälsotillstånd kan du ansöka
om god man. Du bestämmer själv över din ekonomi
när du har god man. En god man kan hjälpa dig inom
tre områden:

Stödet från en god man kan omfatta alla tre. Du kan
också ha god man för bara ett eller två av dem. Det
är en domstol som beslutar om du får god man. Du
betalar ett arvode för hjälpen som den gode mannen
ger. Ansökan om god man görs till kommunens överförmyndare.

»» Bevaka rätt kan vara att ansöka om olika hjälpinsatser, handikappersättning eller överklaga
beslut.
»» Förvalta egendom innebär hjälp med att ta
hand om den löpande ekonomin, till exempel att
betala fakturor och sköta värdehandlingar.
»» Sörja för person kan till exempel innebära
hjälp att kontakta sjukvård och socialtjänst och
se till att du har det så bra som möjligt när det
gäller sociala kontakter, fritidsverksamhet, boende och omvårdnad.

Om inte fullmakt eller god man är tillräcklig hjälp
kan en förvaltare behövas. En person som har
förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och får
inte ingå avtal eller ta hand om sina pengar själv. När
en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet
upphöra.
Källa: Funktionshindersguiden, Habilitering och
Hälsa, Stockholms läns landsting

Torsdag

Tisdag

14

23

mars

april
00

kl. 18-20.

PUB-kvällar

Torsdag

16

För umgänge och trevnad

maj
kl. 12-14

Boule
Kontakta kansliet för intresse
och mer information.

Tel: 08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se
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00

kl. 18-20.

Välkommen på PUB-kvällarna, för dig som vill träffas ute,
äta gott och umgås. Från föreningen kommer styrelseledamöter att finnas på plats
Om du vill vara med på våra pubkvällar så kontaktar du
Rolf eller Mats. Då får du också veta vilken pub vi ska träffas på.
Välkomna!
Kontakt: Rolf: 070-660 52 08
eller Mats: 076-876 27 16
Kostnad: Du betalar själv för det du äter och dricker.

s!
Tip

s!

Tip

s!
p
i
T

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

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.

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?

I så fall är du välkommen är du välkommen till RTP-S dialoggrupp i samverkan med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län.
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

+

=
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Torsdag

14

mars.
kl. 13–ca.16

Bokbinderi
Välkommen till en workshop i bokbinderi!
Att sy böcker för hand är väldigt avkopplande och meditativt.
Dessutom är det bra träning för finmotoriken!
Vi kommer använda oss av metoden ”koptisk bindning” för
att binda en kalender över 2019, med fotografier av vår
medlem Joakim Lundberg (joalux.com). Workshopen leds av
Malin Blom, som har en egen skada.
Arken kommer redan vara tryckta, men vi går övergripande
igenom tänket för hur sidorna placeras på arket för att det ska
bli rätt. Vi bigar och viker arken med ett falsben, för att sedan
sy ihop dem med vaxad lintråd.
Nål, tråd och bokbindarlim kommer finnas på plats!
Var: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: 200:- för material.
Anmälan: Endast 5 platser! Anmäl dig senast
en vecka innan på Tel: 08-447 45 31 via mail till:
kansli@sthlm.hjarnkraft.se
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Praktisk information: När kalendern är bunden och limmad behöver den skäras rent för att
gå att bläddra i. Malin kan göra det hemma i sin
skärmaskin och lämna den färdiga kalendern på
kansliet för upphämtning vid tillfälle.
Mer information: Kontakta Malin på:
hej@malinblom.com

Torsdag

21

Torsdag

11

Tisdag

11

februari

april

juni

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

Träffar för dig 30–49 år
med förvärvad hjärnskada
våren 2019
Är du mellan 30–49 år och har en förvärvad hjärnskada?
Vill du träffa andra i samma ålder?
Särskilda träffar för dig som är mitt i livet.
Träffarna leds av Michael Lundquist och Lena Hagelin
som jobbar i 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
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Måndag

4

Måndag

4

Måndag

1

Måndag

6

Måndag

3

februari

mars

april

maj

juni

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

Öppet Hus
Måndagskvällar
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.

Var: Kansliet ligger på Nybohovsgränd 16,
ovanför Liljeholmstorget.
Anmälan: Vid allergier eller frågor, kontakta kansliet på tel. 08-447 45 31.
Det går också bra att mejla oss: stockholm@hjarnkraft.se

Vi har denna aktivitet tillsammans med Personskadeförbundet RTP-S!
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Måndag

4

Måndag

11

Måndag

18

Måndag

25

februari.

februari.

februari.

februari

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

4

11

19

25

mars

mars

mars

mars

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

kl. 13-15

Filosofiska
samtal
Välkommen att delta i vår 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.
Samtalsledare är Mats Schalling och Janne Hagström.
Var: i föreningens lokaler på
Nybohovsgränd 16 i Liljeholmen

Anmälan: Till kansliet, på telefon:
08- 447 45 31

Kostnad: 20: - för fika

eller via mejl till:
stockholm@hjarnkraft.se
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Torsdag

7

mars
kl. 17-19

Anhörigträff

för dig som är anhörig, närstående
eller på annat sätt stöttar en person
med förvärvad hjärnskada
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? Hur ska jag på bästa sätt hjälpa den som drabbats av
hjärnskada? Det finns många olika frågeställningar och man
behöver stöd på olika sätt i sin vardag.
Välkomna!
Ansvariga är Christer Nygren och Janne Hagström
som själva är anhöriga.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: 20kr för fika.
Anmälan: till kansliet senast 1 vecka innan träffen,
på tel: 08-447 45 31
eller via mejl: stockholm@hjarnkraft.se
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Torsdag

14

Tisdag

9

februari

april

kl. 17-19

kl. 17-19

Anhörigträffar

för dig som är förälder till ett barn
med förvärvad hjärnskada
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? Hur ska jag på bästa sätt hjälpa den som drabbats av
hjärnskada? Det finns många olika frågeställningar och man
behöver stöd på olika sätt i sin vardag.
Välkomna!
Ansvariga är Christer Nygren och Janne Hagström
som själva är anhöriga.
Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.
Kostnad: 20kr för fika.
Anmälan: till kansliet senast 1 vecka innan träffen,
på tel: 08-447 45 31
eller via mejl: stockholm@hjarnkraft.se
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Tisdag

Torsdag

12

4

Tisdag

28

februari

april

maj

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

Träffar för
Unga Vuxna 18–29 år
våren 2019
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. Vid
varje tillfälle samtalar vi kring ett tema eller bara umgås.
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: stockholm@
hjarnkraft.se
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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

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

4

4

1

6

3

februari

mars

april

maj

juni

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

kl. 17-19

ÖPPET HUS
VISSA MÅNDAGKVÄLLAR!
Har du ingen möjlighet att komma på vårt 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.
Vi serverar en enklare middag till en kostnad av 40kr.
Den första måndagen i varje månad är det som gäller.

Kansliet ligger på Nybohovsgränd 16, ovanför Liljeholmstorget.

RTP-S kring denna aktivitet

Vid allergier eller frågor, kontakta kansliet
på tel. 08-447 45 31 går också bra att mejla
oss: stockholm@hjarnkraft.se
Vi samverkar med Personskadeförbundet
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H E LG G U I D N I N GAR – NATU R E N PÅ LI K A VI LLKO R

Guidad tur i
Nackareservatet

Lördag

27

april

En promenad för alla

kl. 11– ca.14

Följ 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 egen matsäck. Efter pausen tar vi
oss till Björkhagen där promenaden slutar. Passar bra
även för dig i rullstol.

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. 14. Från Björkhagen går tunnelbana nr 17. För att hämtas av
Färdtjänst, uppge Malmövägen 51.
Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete med

Lördag

1

juni
kl. 10.30– ca.11-30

Hela rundan är på ca 4 km, tre timmar. Det finns en
toalett vid Söderbysjön. Ta med egen matsäck.

Storstockholms naturguider
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen föranmälan behövs
Mer information: Kontakta Maria Bergström
på 070-638 07 12, maria.bergstrom@naturskyddsforeningen.se eller Katrin Hammarlund
på katrin.hammarlund@studieframjandet.se,
08-555 352 35 (även mobil).

Guidad tur i Järvafältet
En promenad för alla

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. Passar bra även för dig i rullstol.
Cirka 3 km och 2,5 timmar. Ta med egen matsäck.

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
Avslutning: Säby gård ca kl. 13.30. Adress hit
är Säby gård, Järfälla. Buss nr 567 till Jakobsbergs station där man kan ta pendeltåget.
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Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete med
Storstockholms naturguider
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen föranmälan behövs
Mer information: Kontakta Maria Bergström
på 070-638 07 12, maria.bergstrom@naturskyddsforeningen.se eller katrin.hammarlund@
studieframjandet.se, 08-555 352 35 (även mobil).

STO C K H O LM S P R O M E NAD E R M E D E LIAN E H Ö G B E R G

Torsdag

13

juni
kl. 13-16

Stockholm – i ord och bild
KUNGSHOLMEN
Från Stadshuset till Kungsholmstorg

Svältholmen, Dysterholmen, öknamn på en idag spännande
stadsdel - Kungsholmen. Länge en utkant av staden. Vi hör
om Eldkvarn, Stadshuset, Serafimerlasarettet, Myntverket,
Kungsholms kyrka, Kungsklippan, Sankt Eriks bryggeri mm.
Följ med till Kungsholmen - hantverkarnas, sjukhusens,
industriernas och innovationernas ö. Välkomna till en spännande eftermiddag med vår superduktiga guide, Eliane.
Var: Samling utanför Stadshusets entré på Hantverkargatan 1
Kostnad: 100:- som du betalar kontant på plats
Anmälan: Senast 10 juni stockholm@hjarnkraft.se tfn 08-447 45 31
Kommunikation: T-bana till T-centareln eller Rådhuset. Buss nr 3 och 50 stannar precis vid Stadshuset på Hantverkargatan 1 och hållplatsen heter ”Stadshuset”
Färdtjänstadress är Hantverkargatan 1, Stadshuset
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Tisdag

26

mars

Nybörj.kurs kl.
14.30-15.15

Nybörj.kurs kl.
14.30-15.15

Nybörj.kurs kl.
14.30-15.15

Forts.kurs
kl. 15.45-16.30

Forts.kurs kl.
15.45-16.30

Forts.kurs kl.
15.45-16.30

Tisdag

Tisdag

Tisdag

2

mars

april.

Nybörj.kurs kl.
14.30-15.15

Nybörj.kurs kl.
14.30-15.15

Nybörj.kurs kl.
14.30-15.15

Forts.kurs
kl. 15.45-16.30

Forts.kurs
kl. 15.45-16.30

Forts.kurs
kl. 15.45-16.30

Tisdag

Tisdag

16

april

april

Nyb.kurs kl.
14.30-15.15

Nyb.kurs kl.
14.30-15.15

Forts.kurs kl.
15.45-16.30

Forts.kurs kl.
15.45-16.30

Gemensam fika för båda grupperna mellan kl. 15.20-15.40
(Fikat kostar 20 kr/tillfälle som du betalar på plats)
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26

mars

Kurser i Ronnie Gardiners Metod

Itte Nygren, som leder kursen, är musikterapeut och
har mer än 10 års erfarenhet av att jobba med Ronnie
Gardiners metod i nära samrörelse med grundaren och
jazztrummisen Ronnie Gardiner.

12

mars

9

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, 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.

3

Tisdag

februari
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Foto: Tore Marklund

Tisdag

Begränsat antal platser,
så skynda in med
din anmälan!

Kurserna sker i samverkan mellan Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms län, Afasiföreningen i Stockholms län, Personskadeförbundet RTP-S och ABF.

Anmälan: Till Hjärnkrafts kansli på tfn: 08447 45 31 eller mail: stockholm@hjarnkraft.se
Var: Afasicenters lokaler på Sabbatsbergsvägen 6, nära St. Eriksplan.
Kostnad: 200 för 8 tillfällen för medlemmar i
Hjärnkraft/Afasi/Personskadeförbundet RTPs.
OBS! Avgiften betalas kontant på plats.

Tyresö slottspark

Onsdag

– lättvandrad naturguidning
anpassad för rullstolsburna
och barnvagnar
Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en
av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga
miljön spirar vårens och försommarens 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 och
blommande fruktträd. Vi vandrar i lugnt tempo i
parken och ut på Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet.
Tillgänglighet: Det går att ta sig fram med rullstol och rullator i slottsparken och ut på bryggan
på Notholmen. Ibland när gångvägarna är nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista backen tillbaka
upp mot slottet är något ansträngande. Men vi
hjälps åt!
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 11.00
(buss 875). Buss 875 från Gullmarsplan eller
Tyresö Centrum gå av vid Tyresö kyrka.
Vi möter upp vid bussen och vid borggården.
Titta efter person med skylt där det står
”Guidning Tyresö slottspark”.
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maj
kl. 11-14

Om guidningen: Vandringen är cirka 3 km lång
och tar cirka 3 timmar med paus. Vi vandrar i lugnt
tempo i parken och ut på Notholmen där vi äter vår
matsäck vid havet. Ta med egen matsäck.
Det går också bra att komma direkt till Tyresö
slotts borggård.
»» Kommer du med Färdtjänst uppge adress
Tyresö slott.
»» Med bil kör du Tyresövägen österut till Tyresö
kyrka och slott (handikapparkering finns).
Kostnad: Guidningen är gratis och ingen
föranmälan behövs. Toalett finns vid slottet och
ute på Notholmen.
Mer information: Vid frågor och funderingar,
kontakta Martina, martina.kiibus@tyreso.se eller
Katrin på katrin.hammarlund@studieframjandet.se, 08-555 352 35 (även mobil).

Öppet Hus på onsdagar
Välkommen att delta på vårt populära öppna hus och träffa
andra medlemmar i föreningen.
Kom in på en fika, spela kort, lös korsord, sitt ner och prata
en stund, ibland tar Janne fram gitarren och de som vill är
med på en sångstund.
Det finns möjlighet att gå undan och vila eller prata enskilt i
vårt vilorum.
Det finns alltid fika till ett självkostnadspris på 20: -.
Kaffe, te, smörgås och fikabröd.
Välkomna!

Onsdagar,
med start

9

januari
kl. 12.00-15.00

Viktig information:
Vi har stängt onsdagen den 1 maj,
29 maj och 5 juni.
Extra öppet hus tisdagen den 4 juni
kl. 12-15.
Sista öppet hus innan sommaruppehåll är onsdagen den 3 juli.
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Kolardammarna i
Alby naturreservat

Onsdag

24

april
kl. 11-13

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör
ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten
möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarken. I dammarna myllrar
det av små och stora vattendjur. På våren leker grodorna och paddorna och på en ö i centrala dammen
har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också
dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till
Albysjön.

Om guidningen: Vandringen är cirka 2 km
lång och tar 2,5 timmar med paus. Ta med egen
matsäck! Vi vandrar i lugnt tempo.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig
fram med rullstol och rullator. Det finns en något
längre backe som har medellutning, här hjälps vi
åt om det behövs.
Praktisk information: Det finns picknickbänkar på en skogsbacke och bänkar på en brygga.
Det finns inga toaletter. Guidningen är gratis.
Ingen anmälan behövs.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe
kl 11.00 (buss 875 från Gullmarsplan). En av
guiderna möter upp vid hållplatsen.

»» Kommer du med bil, samlas vi på parkeringen
vid Fårdala ridskola.
»» Kommer du med Färdtjänst uppge adress
Ridskolevägen 2 i Tyresö.
Titta efter person med skylt där det står ”Guidning Kolardammarna”.
Vid frågor och funderingar, kontakta Martina,
martina.kiibus@tyreso.se eller Katrin på katrin.
hammarlund@studieframjandet.se, 08-555 352
35 (även mobil).
Guidningen genomförs i samarbete mellan Tyresö kommun och Studiefrämjandet Stockholms
län

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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Måndag

18

mars
kl. 18- ca.20

Årsmötet 2019
Vi kommer att vara i Funktionsrätt Stockholms läns lokaler
på S:t Göransgatan 82, Fridhemsplan
Vad hände i föreningen under 2018? Hur ser
planerna ut för 2019? Ta chansen att vara med
och påverka föreningens verksamhet, var med på
årsmötet! Separat kallelse till årsmötet kommer att
skickas ut med vanlig post i mitten av februari.
Föreningen bjuder på förtäring, vi är därför tacksama om du anmäler dig till kansliet senast den 7
mars.
När du anmäler dig skickar vi dig årsmöteshandlingar via post. Det kommer även att finnas handlingar på plats. Vill du inte komma på årsmötet
men ändå ta del av alla handlingar, kontakta kansliet så skickar vi dem till dig.

Motioner och nomineringar
Varje medlem har rätt att nominera personer till
föreningens styrelse eller lämna in motioner till
årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag i en
fråga man tycker är extra viktig. Styrelsen måste
ta ställning till motionen innan årsmötet och ge ett
förslag på beslut. Motioner eller nominering skickas till kansliet på mejl: stockholm@hjarnkraft.se
eller via vanlig post till: Nybohovsgränd 12, 117 63
Stockholm.
OBS! De ska vara kansliet tillhanda senast 11
februari. Gäller det en nominering märk ditt mejl/
brev: Att: Valberedningen.

Personligt hjärnskadekort
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 hjärnskadekort, 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 även en engelsk version av kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsformulär på vår hemsida:
vwww.sthlm.hjarnkraft.se
eller hör av dig till kansliet, så hjälper vi dig.
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Utbildningsdagen
Den 25 oktober 2018 hade vi utbildningsdag
om förvärvad hjärnskada och temat för i år
var: Språk och kommunikation.

Det var stor variation på deltagare, vilket vi tycker
var roligt eftersom vi lyckats nå ut till många olika
yrkesgrupper. Personliga assistenter, gruppboenden,
arbetsmarknadsförvaltningen, rehabiliteringskliniker,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, skola m.fl.. Vi hade
även medlemmar med egen skadeerfarenhet och anhöriga som deltog denna dag.
Förändrade kommunikativa förmågor eller omgivningens bristande bemötande kan leda till stort
lidande för personer med förvärvad hjärnskada. Detta
viktiga ämne tog vi oss an med hjälp av tre logopeder
från Danderyds sjukhus, plus en expertpanel och vår
styrelseledamot Malin Blom som själva lever med
konsekvenserna efter förvärvad hjärnskada.
Hela dagen handlade om information om hjärnan och
konkreta kommunikativa strategier för att ge möjlighet för personer att uttrycka sig och förbättra samspelet. Under Kajsa Söderhielms föreläsning fick alla
deltagare två om två prova på att vara samtalspartner
till varandra. Övningen gick ut på att en samtalspartner skulle ha afasi och den andra inte. Hur gör man
sig förstådd när man har afasi? Hur förstår man vad
personen med afasi vill ha sagt? Och hur förstår man
varandra? Hur når man fram till varandra? Expert
panelen med Rita Ehrenfors hade också förberett
frågor till respektive föreläsare.
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Dessutom fanns Afasiföreningen, Hjärna tillsammans
och Taltjänst i foajén under hela dagen för att svara
på frågor kring specifika behov / arbetssituationer
och delade ut informationsmaterial.
Våra föreläsare och ämnen under dagen:

»» Malin Bauer – Hjärnan och språket efter en förvärvad hjärnskada
»» Mi Johansson – När kommunikationen inte
funkar, fast orden finns
»» Malin Blom och Jenny Sillén Österman – Vägen
till Malin 2.0
»» Kajsa Söderhielm – Supported Conversation
(kommunikativa strategier)
»» Moderator Rita Ehrenfors och expertpanelen
Lottie Filipsson och Fredrik Sandman
Vill du läsa mer om utbildningsdagen kan du besöka
vår hemsida och ta del av hela programmet.
Ett stort tack till alla våra föreläsare, moderator, expertpanel, utställare och deltagare för en bra dag. Ett
stort tack också till personalen på Immanuellskyrkan
för att ni gjorde så att dagen flöt på bra.

Utflykt till Gunnes Gård i Upplands Väsby
Det är en tidig lördag morgon den 15 september,
luften är sval och moln på himlen. Väderprognosen
för dagens evenemang var inte särskilt lovande. Det
regnade tidvis under fredagen och samma väder
hotade vårt besök i Upplands Väsby.
Vi hade meddelat dem som reste kollektivt att mötas
vid bussterminalen vid Väsby station. Vi var två som
möttes, Lena H och Janne H. Åtta personer hade anmält sig och vi kunde räkna ut att flera tar sig fram på
egen hand med egen bil eller färdtjänst.
Samlingsplats för arrangemanget är Smedby Torg, så
vi två åker dit för att möta upp de övriga deltagarna.
Michael L kommer efter en stund samt Ehrland och
systern. En liten med intresserad grupp i alla fall.
Guide för dagen är Janne men till vår glädje finns
Anders på plats, som arbetar med Gunnes gård. Han
svarar mer en välvilligt på våra frågor och börjar med
en berättelse om hur denna Vikingagård kommit till.
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, bland annat i Bålsta.
Området är kulturhistorisk intressesant av flera olika
orsaker. I området finns bland annat rösen från bronsåldern, gravfält från järnåldern och flera runstenar.

På Gunnes gård finns inlånade djur som nötboskap,
får, grisar och höns som vi kunde bekanta oss med.
Anders frågar oss när vikingatiden pågick och berättar att många brukar daterar denna epok från överfallet år 793 på klostret i Lindisfarne, på Englands
östkust fram till 1100-talet. Men forskningen håller
på att skriva om historien och tidigarelägga denna
epok.
Han berättar också att vikingarna också var mycket
duktiga sjömän och handelsfarare och for långväga
för att idka handel. De for bland annat genom Ryssland till både Svarta Havet och Kaspiska Havet, över
Atlanten till nuvarande Nordamerika och ända ner
till Medelhavet. Detta framgår bland annat av fynd
som gjorts vid olika utgrävningar på Birka, Sigtuna,
Gotland och många andra platser i Sverige.
Vi går runt lite på gården och tittar på olika byggnader och vi alla går in i boningshuset. Det är tyvärr det
enda hus som rullstolsburna personer kommer in i.
Regnet slapp vi och temperaturen blev anständig.
Besöket blev mycket givande för oss alla.
Vid pennan
Janne Hagström

Stockholms läns museum tog initiativ till detta projekt
och har tillsammans med Upplands Väsby kommun
inlett arbetet. Kommunen ansvarar idag för Gunnes
Gård. Ett antal byggnader har kommit till allteftersom
projektet pågått.
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Sammanställning av enkäten
Jag har i början av året sammanställt de enkäter som jag skickade ut till våra
medlemmar. Det var en väldigt rolig och intressant läsning och uppskattades av
de medlemmar som svarade. Fick omkring åttio svar av cirka trehundra utskick.
Idén med enkäten var att lyfta fram medlemmarnas tankar och idéer och på vad
vi kan göra för att förbättra verksamheten vad det gäller aktiviteter, hemsida och
tidningen. Att engagera våra medlemmar mer i verksamheten, men också se hur
många som vill ha tidningen hemskickad.
Det jag/vi fick fram när vi ögnade igenom svaren var att många var väldigt nöjda
med det vi gör idag. Men hade en del tankar kring hur vi kan förbättra vår verksamhet, hemsida och tidning så att de blir mer lättläsligt och tillgängligt.

Tänkte rangordna de saker som jag frågade om:
1. Föreningen:
»» Många tyckte tycker att möjligheten att träffa
andra på våra olika aktiviteter som våra Pubkvällar, Unga vuxna, Träff 30–49, anhörigträffar och Öppet hus (att nämna några) är väldigt
uppskattat och att vi ska utöka de till fler träffar.
Många uppskattar att vi har guidade vandringar.
»» Att vi på kansliet svarar på alla frågor, att vi är
positiva, proffsiga och besitter stor kunskap.
»» Gemenskap och trygghet skrev en del.
2. Hjärnbladet idag:
Många uppskattade den information som vi går
ut med kring verksamheten och medlemsporträttet samt de tips som vi gör ut med. En bra
blandning av text och bild. Detta ska vi aldrig
sluta med, var det en som tyckte. Många tycker
att den är intressant att läsa.
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3. Göra Hjärnbladet bättre:
Här kom det en del förslag och synpunkter som
var väldigt intressant att läsa.
»» En del önskar att tidningen har en bättre layout
och snyggare formgivning, innehåller mer bilder
och mer information om vad som händer när man
blir sjuk, privat rehab och hjärntrötthet.
»» Mer tips om aktiviteter och ett kalendarium
»» Att vi ska tipsa om olika appar och tjänster i en
smarttelefon.
»» Ha mer medlemsporträtt och dennes berättelse samt en rolig historia, en klurig gåta och en
seriestripp som gör tidningen roligare, var en del
som föreslog.
»» Många ville även ha Hjärnbladet i lyssnarbar
form.
4. Hemsidan:
En del tyckte att sidan var bra upplagd och lätt
att hitta i. Men det att det finns många saker som
vi kan göra bättre för att den ska vara tillgänglig
för våra medlemmar och göras sidan mer överskådlig. Några av de förslagen var att lägga in en
kalender så att man kan få en bättre överblick
kring våra aktiviteter, mer tips och råd och att
uppdatera sidan lite oftare.

5. Vad skulle du önska att vi erbjöd:
Det var väldigt kul att läsa alla önskemål och
idéer för förbättring.
»» Det kom förslag bl.a. på att ha fler träffar för anhöriga och närstående, tjejmiddagar, erfarenhetsbyte med unga vuxna och deras anhöriga.
»» Att vi ska erbjuda Mediyoga.
»» Större hjälp att kontakta myndigheter och läkarvård.
»» Mer reportage om kring forskningen på hjärnskador, hur långt har man kommit och vad hänt.
»» Det var några som föreslog att vi skulle ha en
kampanj för medlemsvärvning och opinionsbildning.
»» Att vi skulle skriva en rad om hur man som skadad kan träffa en partner.
»» Hur man kan få mer rättighet och information
om god man ville en del att vi skulle skriva om.
»» Många ville också hjälpa till mer i föreningen.

En del av det som kom in har vi gjort och tagit till
oss. Hemsidan är omgjord och har talande webb
där du kan få tidningen uppläst, tidningen ser annorlunda ut och är mer lättläst, tidningen kan man
få i punktskrift. Viktigt då att ni kontaktar kansliet
så kan vi förklara mer.
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, idéer och tankar till oss och var med att påverka föreningen så
att det passar alla. Det är vi som är föreningen!
Text: Micke Lundquist
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Nästa nummer Hjärnblad nr 2
kommer ut under april månad

Annons:

Besök oss gärna
på Öppet hus,
kl. 12-13
på onsdagar!
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