HJÄRNBLADET

Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

NR 4 2020

Inställda aktiviteter till 10 januari
Foto: Scott Evans,
www.unsplash.com

Medlemsbladet utges av
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms län:
Besöksadress:
Nybohovsgränd 16
Postadress:
Nybohovsgränd 12
117 63 Stockholm
08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se
www.sthlm.hjarnkraft.se

Ansvarig utgivare:
Christer Nygren
Redaktörer:
Micke Lundquist
Lena Hagelin
Lena Lassmyr
Graﬁsk formgivning:
Malin Blom
Föreningens telefontider:
Måndag-torsdag kl. 10–14
Annonsera i Hjärnbladet!
Hjärnbladet är Hjärnkraft
Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i
Hjärnbladet når du länets
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Kansliet har ordet
Hej alla medlemmar.
Nu är det höst/vinter. Vackra färger, klar o frisk luft. Hösten är
riktigt fin. Det känns väldigt bra att vi kunnat öppna upp vår
verksamhet igen. Dock med färre inomhusaktiviteter än vanligt
och med begränsat antal deltagare. Men, vi är igång igen och det
är huvudsaken.
Hjärnet har varit aktiva hela sommaren och även nu under hösten.
De gör en massa roliga aktiviteter på dagtid, på kvällar, på helger.
Läs mer om Hjärnet i hjärnbladet.
Det är annorlunda nu och förmodligen får vi nog anpassa oss efter
Covid-19 under en lång tid framöver. Eller inte? Ingen som vet.
Vi försöker anpassa oss allteftersom. Vi provar en sak, kanske
ställer in en annan sak. Kanske utökar något. Folkhälsomyndigheten har nu släppt på de restriktioner som gällde fram till nyligen
för dig som är 70+, och för dig som ingår i annan särskild riskgrupp. Det innebär att du också kan besöka vår verksamhet nu.
Men det innebär fortfarande för oss alla, att vi tillsammans hjälps
åt för att minska smitta. Hålla avstånd, vara noga med handhygienen och inte komma hit vid minsta förkylningssymptom.
Forts. nästa sida
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Det är viktigt att du sparar det kalendarium som
finns i hjärnbladet. Kalendariet hjälper dig att få
lite mer översikt över vilka aktiviteter som är på
gång. Varje aktivitet går att läsa mer om inne i
hjärnbladet. Så ta dig tid och kolla runt lite extra
i bladet. Det är också viktigt att du läser informationen under varje aktivitet. När ska den vara?
Klockslag? Vart ska aktiviteten vara och till vem
anmäler jag mig? Hjärnet, kansliet eller någon
annan?
Det är extra viktigt att komma ihåg att du måste anmäla dig till varje aktivitet, även till öppet
hus nu förtiden.
Och eftersom man måste anmäla sig till öppet
hus, så kanske vi ska kalla öppet hus för något
annat? KOM MED FÖRSLAG!
Det händer också mycket annat inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län. Inte bara
aktiviteter. Kansliet har telefontid mån-tors
mellan kl. 10-14. Det är många som ringer till
oss, vi får också många mejl som ska besvaras. Vi
ger dagligen råd och stöd, vi hjälper medlemmar
med olika frågeställningar och ibland med vissa
ansökningar mm. Vi planerar verksamhet, vi gör
hjärnblad, vi tar emot studiebesök, vi föreläser, vi
sitter med i olika möten och projekt.
Vi arbetar också intressepolitiskt med olika
frågor, både vi på kansliet och styrelsen. Vi
samverkar också med andra föreningar och med
professionen.

Vi ska börja berätta lite mer om vårt arbete i föreningen här i hjärnbladet. Hittills har ni nästan
bara kunnat läsa om detta i vår verksamhetsberättelse. Vi startar i detta nummer och återkommer med mer information i de kommande
hjärnbladen framöver.
Eftersom detta är sista hjärnbladet för i år, så vill
vi redan här och nu få önska er alla en fin julhelg och ett gott nytt år. Kansliet kommer att ha
julstängt from 23 december och vi öppnar igen 11
januari. Sista ”öppet hus” för i år är den 15 OCH
16 december och första ”öppet hus” börjar onsdag 13 januari 2021. Hjärnblad nr 1. 2021 kommer till dig i slutet på januari nästa år.
Vi följer utvecklingen i samhället ang. Covid-19,
och får eventuellt ta nya beslut allteftersom ny
samhällsinformation kommer.
Ring eller mejla till kansliet om du har några
frågor.
Va rädda om er /Lena o Micke

KANSLIET
Telefon:

08-447 45 31

Mejl:

stockholm@hjarnkraft.se

Hjärnkraft Stockholm på Facebook
Hjärnkraft Stockholms län har nu en
privat grupp på Facebook, bara för dig
som är medlem i Stockholms län.
Gruppen heter Hjärnkraft Stockholm
Du kan gå in och söka efter gruppen på Facebook, då den är synlig. Klicka dig vidare för att
bli godkänd av administratör.
I den här gruppen kan du ha kontakt med andra
medlemmar. Här kommer det också upp information om vad bland annat aktivitetsgruppen
Hjärnet har på gång.

G R UPPR E G L E R
» Håll en vänskaplig ton och kom ihåg att
det sitter en människa på andra sidan
skärmen
» Inget hatiskt innehåll, ingen kränkande
behandling
» Ingen politik eller religiös åskådning
» Respektera andras privatliv. Det som
delas i gruppen ska stanna i gruppen

Kom med du också!
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Julavslutning på öppet hus,
tisdag 15 december OCH onsdag 16 december
mellan klockan 12–16.

Tisdag

15

Onsdag

LT !

december
TÄ L

I NS

16

LT !

januari
TÄ L

I NS

Detta år har vi julavslutning i två omgångar,
eftersom det är begränsat antal deltagare just nu.
Vi kan bara vara max åtta personer i våra lokaler
pga. Coronaviruset.

kl. 12-16
kl. 12-16
Tänk på att
det fort kan
bli fullbokat,
så var ute i god tid med din anmälan.

Vi vet att många vill komma på julavslutningen,
så därför öppnar vi upp för två alternativa dagar.
Du kan inte komma båda dagarna utan måste
välja en utav dem.

Vi dukar som vanligt upp med en massa mys,
skinka, lussebullar och annat gott. Detta år byter
vi dock inte julklappar med varandra och ingen
tomte kommer på besök. Men nästa år.....

Anmälan krävs och det gör du till KANSLIET på
tfn 08-447 45 31 eller skickar ett mejl till
stockholm@hjarnkraft.se.

VÄLKOMNA!

Nya regler och nytt förhållningssätt på våra aktiviteter pga. Covid-19.
Max åtta personer tillåts tillsvidare på våra aktiviteter inkl. assistent.
God handhygien krävs och vill du använda munskydd så finns det att tillgå här hos oss. Vi
ber dig också att respektera de markeringar som finns uppsatta för att kunna hålla avstånd till
varandra.
Vi måste alla hjälpas åt med att minimera risk för smitta, så du får absolut inte komma hit om
du är sjuk, gäller även vid lättare förkylning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

Intressepolitiskt arbete

Under verksamhetsåret arbetar vi hela tiden intressepolitiskt inom föreningen.
Detta redovisas alltid i vår verksamhetsberättelse.
From med nu så kommer vi också att berätta om några intressepolitiska arbeten,
här i Hjärnbladet.
En sak vi arbetet med och kring är
Hjärna Tillsammans.
Många aktörer, samma mål! Att uppnå bästa
möjliga stöd och rehabilitering för personer med
förvärvad hjärnskada och deras närstående i
Stockholms län. Nätverket Hjärna Tillsammans
verkar för att göra det – hållbart över tid oberoende av enstaka eldsjälar.
Under detta år har vi bland annat bidragit med
att göra en film om träning. Kolla på hemsidan
och lyssna på Micke, när han berättar och visar.
Micke är också Kamratstödjare inom Hjärna
Tillsammans.
Du kan läsa mer på hemsidan:
www.hjarnatillsammans.se
4

Kurs för unga vuxna - Hjärnträff
Förbundsprojekt. Startat en kurs för unga vuxna med förvärvad hjärnskada tillsammans med
MISA och Unga vuxna rehab på Danderyds Sjukhus.
Urvalet av deltagare görs av Unga Vuxna på
Danderyds sjukhus, MISA bidrar med lärare och
lokal och vi med kursledarassistent. Startade 15
okt. Finansieras med fondpengar bland annat och
projektet kommer att fortgå under hela 2021.
Tanken med kursen är att deltagarna ska kunna
träffa andra som är i liknade situation och inte
känna att de är ensamma. Få verktyg att kunna
använda för att öka minnet och få bättre självkännedom.

RGM-träningen i år och 2021
Efter att vi ställt in vårens RGM efter
endast några omgångar, har vi öppnat
upp träningen igen under höstterminen.
Dock med begränsat antal platser
och vi kör endast en grupp om max 9
personer. Hjärnkraft Stockholms län,
Afasiföreningen Stockholms län och
Personskadeförbundet RTPs har fått
tilldelat sig tre platser vardera.
Afasiföreningen har stora lokaler, så vi
kan verkligen hålla avstånd till varandra.

Över två meter faktiskt, så det borde
vara tryggt och säkert. Träningen är bra
och viktig, så det känns toppen att vi
kan köra en liten grupp i alla fall.
Om det blir fortsatt RGM 2021 vet vi
inte i dagsläget, vi har sökt bidrag men
inte fått svar ännu. Håll utkik i Hjärnblad nr 1 2021, som kommer i mitten/
slutet på januari.

Måla Rita Pyssla
Välkommen på pysselkväll tisdagen den
1 december kl. 17-20.

Tisdag

1

LT !

december
TÄ L

I NS

kl. 17-20

Måla fritt med penna, krita, vattenfärg. Eller
kanske trixa o fixa med pärlor och tråd.
Om du har lust så kan du också göra garnbollar
eller nåt annat skoj. Vi dukar upp med
lite av varje i pysselväg!
Vi kommer att vara på kansliet i Liljeholmen.
Nybohovsgränd 16.
Det finns fika till självkostnadspris 20: -,
som du betalar kontant på plats.

OBS! Max 5 personer på
denna aktivitet. Så skynda
in med din anmälan om du
vill vara med.

Anmälan senast 24 november till KANSLIET
08- 447 45 31 eller stockholm@hjarnkraft.se

Behöver du ledsagning
måste du ordna med det
själv.

Nya regler och nytt förhållningssätt på våra aktiviteter pga. Covid-19.
Max åtta personer tillåts tillsvidare på våra aktiviteter inkl. assistent.
God handhygien krävs och vill du använda munskydd så finns det att tillgå här hos oss. Vi
ber dig också att respektera de markeringar som finns uppsatta för att kunna hålla avstånd till
varandra.
Vi måste alla hjälpas åt med att minimera risk för smitta, så du får absolut inte komma hit om
du är sjuk, gäller även vid lättare förkylning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.
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Torsdag

17

Torsdag

LT !

14

december
TÄ L

januari

kl. 18.00-19.30

kl. 18.00-19.30

I NS

Kom och träﬀa andra
anhöriga i föreningen
Vi vet att det är viktigt att få träffa och prata med andra anhöriga.
Som förstår vad det är man säger, som förstår hur man känner,
som förstår vad det är man går igenom.
Tillsammans kan vi hjälpa och stötta varandra.
Ansvariga för träffen är Christer Nygren och Jenny Sillén Österman
som själva är anhöriga.
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,
Liljeholmen

Kostnad: 20 kr för fika.
Behöver du ledsagning,
måste du ordna med det själv.

Nya regler och nytt förhållningssätt på våra aktiviteter pga. Covid-19.
Max åtta personer tillåts tillsvidare på våra aktiviteter inkl. assistent.
God handhygien krävs och vill du använda munskydd så finns det att tillgå här hos oss. Vi
ber dig också att respektera de markeringar som finns uppsatta för att kunna hålla avstånd till
varandra.
Vi måste alla hjälpas åt med att minimera risk för smitta, så du får absolut inte komma hit om
du är sjuk, gäller även vid lättare förkylning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.
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Vi har varit på en Stockholms vandring
i Gamla Stan. Från Mälartorget - Slottsbacken.
I september var vi 11 personer som samlades för en guidad tur i Gamla
Stan. Vår guide Eliane Högberg/Stockholmspromenader, visade och
berättade för oss om kända och okända platser i denna gamla stad.
Om människor som levt och verkat här och om byggnader och gränder. På vissa ställen kunde man nästa känna dofter från svunnen tid,
och när vi gick i en medeltida kulvert/gång så var känslan trångt, kallt,
mörkt och väldigt gammalt.
Det var i Gamla Stan som Stockholms historia började och det är
alltid spännande att gå på Stockholmspromenader med Eliane, hon kan
den här staden.
Visste du tex. att Gamla Stan fram till 1980 oﬃciellt hette Staden mellan broarna.
Järntorget som ligger i de södra delarna av Gamla Stan, det namnet kom med all sannolikhet
efter järnhanteringen som fanns här fram till 1662.
Den stora slottsbranden som inträffade år 1697, totalförstörde det medeltida slottet Tre Kronor.
På samma plats, byggdes därefter nuvarande Stockholms slott/Kungliga slottet upp. Slottet
kunde inte tas i bruk förrän 1754.

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:
www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig till kansliet, så hjälper vi dig.
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LYSSNA
”När jag ber dig lyssna på mig
Och du börjar ge mig goda råd,
Då gör du inte det jag bad dig om.
När jag ber dig lyssna på mig
Och du börjar berätta varför jag inte
borde känna som jag gör,
då trampar du på mina känslor.
När jag ber dig lyssna på mig
och du känner att du måste lösa mitt problem,
då sviker du mig, hur konstigt det än låter.
Lyssna! Det var allt jag bad om – att lyssna
inte prata eller ordna något, bara höra på mig.
Jag kan ta vara på mig
jag är inte hjälplös
kanske slutkörd, nedslagen och villrådig
men inte hjälplös.
Så när du tar det som ett enkelt faktum
att jag känner som jag känner –
hur irrationell min känsla än må vara –
då kan jag sluta att övertyga dig
och kan istället ta itu med att förstå
vad som ligger bakom den där känslan.
När det står klart för mig är svaren uppenbara
och jag behöver inga råd."
Författare okänd

8

Öppet hus
Välkommen på en av vår allra populäraste verksamhet. Öppet hus.
Här får du träffa andra medlemmar i föreningen. Kom in på en fika,
spela kort, lös korsord, sitt ner och prata en stund. På öppet hus har du
också möjlighet att få prata enskilda ärenden med någon i personalen,
i mån av tid.

Öppet hus
varje helgfrI

T!

LL
onsdag
S TÄ

IN

kl. 12-16

Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i vårt vilrum.
Du som vill, har också möjlighet att syssla med lite kreativt skapande. Du kan träna
din finmotorik samtidigt som det är en avkopplande och rolig aktivitet. Det kommer att
finnas ett eget litet bord där du kan sitta och pyssla med
pärlor, block och färger, garn mm.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -. Kaffe, te, smörgås och fikabröd. Du
betalar med kontanter hos oss.
NYTT. Första onsdagen i varje ny månad serveras lättare soppa, för den som vill. Till
en kostnad av 20: -. Du betalar med kontanter hos oss.
Observera att vi stänger kl. 16, så se till så att du bokar din färdtjänst till senast 15.50.
Behöver du ledsagning måste du ordna med det själv.
OBS! Första öppet hus efter jul och nyårshelgen startar onsdagen den 13 januari
kl. 12–16
Välkomna!
Du måste alltid anmäla dig till öppet hus,
då vi nu har reducerat antal personer som får
vistas i våra lokaler.

Anmälan görs alltid till KANSLIET
på telefon 08-447 45 31
eller mejl stockholm@hjarnkraft.se

Nya regler och nytt förhållningssätt på våra aktiviteter pga. Covid-19.
Max åtta personer tillåts tillsvidare på våra aktiviteter inkl. assistent.
God handhygien krävs och vill du använda munskydd så finns det att tillgå här hos oss. Vi
ber dig också att respektera de markeringar som finns uppsatta för att kunna hålla avstånd till
varandra.
Vi måste alla hjälpas åt med att minimera risk för smitta, så du får absolut inte komma hit om
du är sjuk, gäller även vid lättare förkylning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.
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Medlemsportätt
Det är tydligt att hösten nu gjort sitt intåg,
trots att temperaturen håller en aning sommarvärme fortfarande. Löven skiftar färg till
de där allra vackraste nyanserna och faller
ner och lägger sig på marken. Vilma tycker
om när det skiftar mellan årstiderna.
Vilma Persson är på Hjärnkraft idag. Hon
har varit här några gånger nu på öppet hus,
men även varit med på tjejkväll och Hjärnets
aktiviteter.
-Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag hittade hit till Hjärnkraft? Kanske det var ett tips
från Danderyds sjukhus rehabilitering för
unga vuxna, eller så var det på något annat
sätt? Jag var först väldigt skeptisk att komma
hit. Vad ska jag göra på Hjärnkraft? Vad finns
där för mig? Det var ju så längesen jag fick
min hjärnskada. Faktiskt för 12 år sen.
Vilma gick andra året på gymnasiet. Det började göra ont i ögonen när hon läste, texten
hoppade och ögonen hängde inte riktigt med.
Efter flera undersökningar så fick hon reda
på att hon hade en liten hjärntumör och en
större cysta i hjärnan. Operationen gick bra
och de fick bort allting. Idag har Vilma problem med minnet och hjärntrötthet, som går
i perioder.
Hon berättar att hon som 20 åring började på
en hjärnskadekurs på en folkhögskola i Dalarna. Fornby Folkhögskola.
– Här fick jag lära mig att komma framåt i
vardagen och den här tiden var så rolig. Skolan var toppen och jag kan verkligen rekommendera den, dels för att den hjälpte mig
att hitta mig själv, och att det också var bra
att komma hemifrån. Alla andra i min ålder
började flytta hemifrån så det kändes bra att
jag också kunde göra det. Kursen höll på i tre
år. Sen direkt efter kursens slut, så sökte jag
till en allmän kurs med estetisk inriktning på
samma skola. Den kursen höll på i två år och
också den gav mig väldigt mycket. Jag lyckades ta min gymnasiekompetens. Det är jag
10

väldigt stolt över. Fornby Folkhögskola har
betytt otroligt mycket för mig.
Vilma har särskilt två fritidsintressen och det
är att pyssla och att spela trummor. Trummor har hon spelat sedan årskurs 6 med ett
avbrott på några år då hon blev sjuk. Men
trummandet är återupptaget. Tillsammans
med hennes pappa så spelar hon trummor
en gång varje vecka med en trumgrupp som
heter ”Sambomba”. Superroligt, säger hon
och ler!
Det händer också annat roligt i Vilmas liv,
hon ska börja nytt jobb och börja sjunga i
kör.
-Jag är glad ändå att jag tog mig till Hjärnkraft. Här slipper jag hela tiden förklara mig,
att jag har en hjärnskada och allting runt
den. Här kan jag känna mig lugn och framförallt träffa andra som också har en hjärnskada. Skönt att se att det finns andra, jag är inte
ensam i det här.

s!
Tip

s!

Tip

s!
Tip

Aikido Balansträning

Torsdagar

!
L LT
Ä
T
S 10-11
I Nkl.

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, kostnad och regelverk
pga. Corona: ring Urban Aldenklint:
0706-25 38 44

Vill DU vara med och ansvara för ett
extra öppet hus en gång i veckan?
En mycket uppskattad och rolig aktivitet!
En av våra populäraste aktiviteter faktiskt.
Behovet av att kunna träffas är större nu i och
med att vi inte kan ta emot så många på öppet
hus på onsdagar. Man måste anmäla sig och i och
med det blir det fort fullt och vi måste säga nej
och använda oss av väntelista.
Därför har vi nu pratat om att kanske ha öppet
hus två gånger i veckan. Men vi på kansliet och
styrelsen har inte resurserna till det, eftersom vi
gör en massa andra saker också.
Vill DU vara delaktig i verksamheten och ansvara
för ett extra öppet hus i veckan?
Att ansvara för ett öppet hus innebär många
saker. Göra inköp, göra i ordning, se till så att
det finns kaffe/te, smörgås och fikabröd. Du ska
finnas som ett stöd för alla medlemmar som
kommer. En del vill bara fika och prata, en del
vill spela kort, andra kanske bara vill komma en
kortare stund och säga hej.
Du ska också se till så att lokalen lämnas i bra
skick till nästa grupp som ska använda den.

Diska och städa efter sig ingår också i och med
att man ansvarar för ett öppet hus. Förmodligen
kommer någon också att få ansvara för nycklar
och larm, då vi på kansliet kanske inte alltid
finns på plats. Tillsammans bestämmer vi vilken
veckodag som kan passa bäst och går igenom alla
rutiner i lugn och ro.
Man måste alltid vara två stycken på plats som
är ansvariga, så du är aldrig själv för att ansvara
för ett öppet hus. Vi söker dig som vill göra ett
volontärarbete inom föreningen, är ansvarsfull
och känner att du har ork, tid och lust.

Är du intresserad?
Hör av dig till oss på kansliet
Tfn: 08- 447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se
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Hjärnet
Hej alla
Hoppas ni mår bra
Visst är det perfekt att vi träffas tillsammans och gör det vi vill? Det är ju det Hjärnet
är; förutom att föreningen anordnar aktiviteter så gör vi det också-våra alldeles egna!
Kanske vi har saker att prata med en Hjärnkrafts-kompis om? Och självklart ska vi ha
roligt och trivsamt under tiden! Att vi har roligt och mår bra tillsammans är ju det viktigaste, eller hur?
Hjärnet är till för alla som vill vara med. Och vi vill att DU kommer med! Vill du vara
en del av vår gemenskap? Meddela oss nu, varför inte idag? Du kan ringa eller messa
eller kommentera på Facebook eller bara säga det till oss!
Tillsammans, efter förslag från oss ALLA, ska vi ta fram vad vi vill göra
Mats och Anna är samordnare.
Har du deras kontaktuppgifter? Vill du veta mer?:
Mats Schalling:
tfn 076-876 27 16
mejl mschalling@hotmail.com

Anna Kilander:
tfn 070-944 48 89
mejl annakilander8@gmail.com

Födelsedagsinsamling på Facebook
En enkel sak som man kan göra när i samband med sin födelsedag om man har ett konto på Facebook, om man vill hjälpa
föreningar och organisationer med ett litet ekonomiskt bidrag.
Är att starta en insamling.
Om du vill hjälpa Hjärnkraft så söker du efter Hjärnkraft,
då går insamlingen till förbundet. Men om du vill hjälpa Hjärnkraft Stockholms län eller någon annan länsförening, så kan du
skriva i meddelandefältet den länsförening du vill att pengarna
ska gå till. Gör det innan du publicerar inlägget.
Här till vänster visar det var du kan skriva den länsföreningen
så att insamlingen går till den länsförening som du vill hjälpa!
Text och bild:
Micke Lundquist
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Kalendarium för medlemmar
HÖ ST T E R MI NE N 2020 / VÅR TERM IN EN 2021
DECEMBER

Tis. 1/12

kl. 17-20

Ons. 2/12 kl. 12-16
Ons. 9/12 kl. 12-16
Tis. 15/12 kl. 12-16
Ons. 16/12 kl. 12-16

Pysselkväll
Öppet hus:
Soppa
Öppet hus
Öppet hus:
Avslutning
Öppet hus:
Avslutning
Anhörigkväll

Tors. 17/12 kl. 18-19.30
HJÄRNET
Pub-kväll
Tors. 19/12
aktivitet

Kontaktuppgifter Kansliet:
Tfn 08-447 45 31
Mejl stockholm@hjarnkraft.se

√

Denna sida kan du
klippa ut och sätta
på kylskåpet!

√

JANUARI 2021

Mån. 4/1
Ons. 6/1
Ons. 13/1
Tors. 14/1
Ons. 20/1
Ons. 27/1

HJÄRNET Återträff med
middag
aktivitet
Stängt.
Trettondag jul.
Öppet hus:
kl. 12-16
Soppa
kl. 18-19.30
Anhörigkväll
kl. 12-16
Öppet hus
kl. 12-16
Öppet hus

Kontaktuppgifter Hjärnet:
Mats 076- 876 27 16.
Anna 070- 944 48 89

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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Onsdagar,
med start

13

januari
kl. 12.00-16.00

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.
Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20:-. Kaffe, te, smörgås och
fikabröd.
Välkomna!

14

