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GOD fortsättning
på det nya året
År 2020 har passerat och nu är vi inne på ett nytt år. Det här året
innehåller många olika förhoppningar. Vi hoppas ju alla på ett ljus
i tunneln. Vaccin, möjlighet att träffa nära och kära. Träffa vänner
igen, öppna upp för föreningens sociala fysiska verksamhet.
Men framförallt så hoppas vi på att människor får vara friska och
att livet återgår till mer normalisering än det som varit.
Vi vet att det är tufft för många av våra medlemmar med isolering
och ensamhet under pandemin. De digitala träffar vi anordnar
fångar inte upp alla. Så vi, tillsammans med delar av styrelsen
ringer upp många medlemmar med jämna mellanrum, för att hålla
kontakten.
Aktivitetsgruppen Hjärnet har anordnat många utomhushusaktiviteter tills de nya hårdare restriktionerna kom. Och sen så kom
det där vädret…..kallt mörkt regn och snö. Så de utomhusaktiviteter som planerats in, lockade inga medlemmar alls. Och en del
aktiviteter skjuts på framtiden.
Forts. nästa sida
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Men vi får inte ge upp, det kommer att bli bättre.
Vi har alla haft tålamod och kämpat så länge. Nu
behöver vi kämpa lite till och sen kommer det
ljusare tider.
Vi kommer endast att ha digitala träffar under
årets två första månader till att börja med. Rådgivning och stöd kommer att finnas hela tiden
när vi är på kansliet. Antingen på telefon eller per
mejl. Utomhusaktiviteter och Hjärnets aktiviteter
kommer att planeras in allteftersom.
Det intressepolitiska arbetet fortgår fast på nya
sätt, genom digitala möten.
Det är svårt att planera in aktiviteter när vi inte
riktigt vet hur det kommer att se ut. Våra informationskanaler kommer att bli Hjärnbladet,
Hemsida, FB (=Facebook) och mail. Det är svårare att uppdatera ett hjärnblad, så håll verkligen
utkik på hemsidan, FB och mail.

Om du inte har möjlighet att använda dig av
ovannämnda kanaler så kontaktar du kansliet. Vi
finns här på måndagar och tisdagar tillsvidare.
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
Telefon: 08-447 45 31
Mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Vi vill gärna ha din mejladress
Alla har inte mejl, men du som har - skicka den gärna till oss.

Föreningen försöker hitta vägar att
minska på portokostnader för i
första hand Hjärnbladet, men även
för att kunna nå dig för lite snabbare
information.

KONTAKTA KANSLIET:

Tfn: 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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Onsdag

21

april
kl. 11-13.30
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SNACKISTIMME
PÅ MÅNDAGAR 13–14

Snackistimme

Måndagar
kl. 13-14

Varje måndag så träffas vi digitalt tillsvidare.
För att få se och prata med varandra. Du som har möjlighet,
ta fram lite fika, sätt dig vid datorn och träffa medlemmar i
föreningen.
För att kunna delta på digitala möten, behöver du en smartphone eller en dator. Du laddar ner en APP från Internet
som heter Teams, följ instruktionerna som följer.
Du kan även ringa in till Snackistimmen, hör då av dig till
kansliet så förklarar vi hur du ska göra.
Vi från kansliet skickar en länk till mötet ca en timme innan
start. Du får länken på mail.
Välkomna!

Ronnie Gardiner Metod. RGM
Pga. rådande pandemi kommer vi inte att anordna RGM tillsvidare.
Eventuellt kan vi starta upp träningen i april.
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Öppet hus
varje helgfrI

T!

LL
onsdag
S TÄ

IN

kl. 12-16

Öppet hus

Öppet hus varje helgfri onsdag 12–16
Pga. rådande pandemi kommer vi inte att ha öppet hus på onsdagar,
tillsvidare. Vi vet i dagsläget inte när vi kommer att öppna upp igen.

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.

Pga. rådande pandemi kommer vi inte att anordna anhörigträﬀar,
tillsvidare.
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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.
ps!

Ti

s!

Tip

s!
Tip

Aikido Balansträning

Torsdagar
kl. 10-11

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

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.
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Måndag

ÅRSMÖTE

29

mars
kl. 18-20

Förmodligen kommer årsmötet att
genomföras digitalt även detta år.
Mer information kommer i samband
med kallelsen.
Samtliga föreningsmedlemmar har rätt
att föreslå kandidater till styrelsen. Nomineringstiden avslutas fyra veckor före
årsmötet. Skicka din nominering till
kansliet, så vidarebefordrar vi detta till
valberedningen. Märk ditt kuvert eller
mejl med valberedning.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor innan årsmötet. Märk
ditt kuvert eller mejl med motion.

Vi tar inte emot nomineringar och
motioner per telefon!
Har du några frågor?
Kontakta oss på kansliet:
08- 447 45 31
Mejl:
stockholm@hjarnkraft.se
Postadress:
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft Stockholms län
Nybohovsgränd 12
117 63 Stockholm

L Å N G HOL ME N - F R ÅN F ÖRD ÄR VET TILL FIN KAN

Torsdag

8

april
kl. 13.00

DIGITAL BILDPRESENTATION

Följ med på en fängslande vandring – i ord och bild - på
Långholmen. Hör bland mycket annat om ett av Stockholms
äldsta varv, krogen Fördärvet, en otäck olycka, en dold trädgård, malmgården som blev spinnhus, Bellmansmuséet och
så finkan, förstås.
När? Torsdagen den 8 april kl. 13.00 Hur? Digitalt.
Anmäl dig till dig kansliet 08-4474531 eller stockholm@hjarnkraft.se
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Medlemsportätt
Det är tydligt att hösten nu gjort sitt intåg,
Det är öppet hus en trist och grå höstdag och
första onsdagen i ny månad. Just idag serveras det soppa för den som vill ha, sparrissoppa och det var ju inte jättepopulärt. Så nu har
vi lärt oss det och fixar en annan soppa nästa
gång det är dags för sopponsdag.
Oskar har precis ätit och fikat, och nu är det
dags för en ”vändtia” tillsammans med några
andra medlemmar. Vem som vann förtäljer
inte historien här.
- Det var mamma och mormor som först kom
i kontakt med Hjärnkraft. Då låg jag på Karolinska sjukhuset, mycket svårt skadad efter
ett fall.
Efter lång sjukhusvistelse hamnar Oskar tillslut på Danderyds sjukhus hjärnskaderehabilitering. - Det var en jobbig tid, säger Oskar.
Han visste inte var han var någonstans, han
kunde inte prata, han kunde inte gå, allting
var bara mörker.
- Jag kunde ingenting själv och alla på rehabiliteringen sa att det var så här det skulle bli
för mig, fortsättningsvis. De sa att jag förmodligen skulle bli ”en grönsak”.
Viljan och kämparglöden hos Oskar är påtaglig och det har skett enorma framsteg. Efter
ett sommaruppehåll här på Hjärnkraft kom
Oskar tillbaka hit på en träff för unga vuxna,
utan rullstol. Vi glömmer aldrig den dagen.
En magisk upplevelse för oss som arbetar
här.
- Det är tack vare mamma som det har gått så
bra. Hon har fixat med allting, ringt runt, sett
till så att allt runtomkring mig ska fungera.
Det var mamma som fixade så att jag kom i
kontakt med Unga Vuxna på Danderyds sjukhus och därifrån hittade jag till Hjärnkraft, då
jag blev inbjuden till en träff. Mamma betyder mycket för mig.
Oskar tycker det är roligt att komma till Hjärnkraft. Här finns bra gemenskap och jätte-

trevlig personal, säger han. Han tycker att
vi borde starta upp träffarna för unga vuxna
igen.
På fritiden tränar han mycket hemma och går
på promenader. Han är också aktiv i kyrkan.
På torsdagar går han på en verksamhet som
heter ”mat och prat” och på söndagar deltar
han i gudstjänst. Museibesök är också något
som är roligt och intressant, de två bästa är
Wasa och armémuseum. - Fast nu får man
ju inte ens besöka museum för den här Coronan, trist.
- Jag har två drömmar som jag gärna vill
uppfylla i livet. Få en egen familj och få ett
normalt liv, typ bli en Svensson.
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F O RU M HJÄR NKR AF T ST OCKHOLM S LÄN – IN TRESSEPOLITISKT ARBETE

Pilotprojekt HJÄRNTRÄFF

I oktober 2020 var det premiär för Pilotprojekt
Hjärnträff. Pilotprojekt Hjärnträff är en grupp för
unga vuxna med förvärvad hjärnskada som tillsammans utforskar ämnet ”Minnet”, till exempel
hur minnet kan fungera efter en skada på hjärnan,
hur minnet kan tränas upp och vilka kompenserande strategier som finns.
Ett viktigt syfte med Hjärnträff är att deltagarna
får möjligheten att lära känna andra personer i
liknande situation och dela med sig av sina erfarenheter efter sin skada. Under träffarna går
vi igenom fakta om hur minnet fungerar och hur
information lagras i hjärnan, vi gör minnesövningar både enskilt och i grupp samt övningar och
diskussioner efter olika teman. Även pausgympa
har vi lyckats klämma in.
Exempel på teman som vi har haft under hösten
är självkännedom, kommunikation och vardagsstöd, samtliga med minnet som inriktning. Gruppen har under hösten bestått av åtta deltagare
i åldern 20–30 och som har träffats under två
timmar en gång i veckan i Misas lokaler på Kapellgränd, på söder. Mitt i terminen fick vi dock
ställa om till att genomföra träffarna digitalt på
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grund av de höjda restriktionerna med anledning
av pandemin.
Pilotprojektet har initierades av Niklas Håkansson och hans mamma Kinne Håkansson. Förutsättningar för Pilotprojekt Hjärnträff har skapats
genom samarbete mellan Hjärnkraft, Danderyds
Sjukhus (Hjärnskaderehabiliteringen Unga Vuxna), Afasiföreningen samt Misa och Misa Kompetens.
Slutligen vill jag ge en stor eloge till dessa fantastiska personer som genomgår så mycket smärta
och sorg men som trots allt kämpar vidare med
stor nyfikenhet och framtidstro. För mig är det
otroligt inspirerande att få ta del av deras tankar
och berättelser och att få bevittna de fina möten
som uppstår dem emellan. Jag ser verkligen fram
emot ännu en termin med Pilotprojektet Hjärnträff.
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig!
Text: Merian, Misa och Micke

F O RU M HJÄR NKR AF T ST OCKHOLM S LÄN – IN TRESSEPOLITISKT ARBETE

FÄRDTJÄNST
Du behöver alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst
som beskriver din funktionsnedsättning och dina
svårigheter till följd av nedsättningen. Du ska alltid vända dig till din behandlande läkare för att få
ett intyg, tex. husläkare. Om behovet av färdtjänst
i huvudsak beror på synnedsättning, behöver du
ett läkarintyg från ögonläkare. Vid psykiatrisk
diagnos om du har en behandlande psykiater, bör
intyget utfärdas av psykiatrikern.
Observera att läkarintyget gäller i tre månader
från utfärdandet, så skicka in det snarast.
» Du skickar läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.
» Du blir sen kontaktad av en utredare som bokar ett möte med dig.
» Du får beskriva dina svårigheter i en ansökningsblankett, som skickas till dig innan mötet. Antingen fyller du i den själv och tar med
till mötet eller så hjälper utredaren dig när ni
träffas.
» Ta med ett nytaget foto till mötet. Det är det
fotot som sedan kommer att finnas på ditt
färdtjänstkort.

» Din hemkommun skickar sedan alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och foto)
till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.
» Trafikförvaltningen fattar beslut om du får
färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.
» Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt
färdtjänstkort på posten inom ca en vecka,
efter beslut. Först när du har kortet i din hand,
kan du börja resa med färdtjänsten. I samband
med färdtjänstkortet får du också en broschyr
som beskriver hur allting fungerar.
Tänk på att man tittar på hur svårt du har att
förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att
använda kollektivtrafik, när man utreder ansökan.
Samma ansökningsprocedur som ovan gäller vid
förnyelse av färdtjänst. Var uppmärksam på
att vara ute i mycket god tid med ny ansökan,
innan ditt färdtjänstkort går ut. Det är många steg
som ska genomföras, innan ansökan hamnar hos
Färdtjänsten och Trafikförvaltningen.

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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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 D U D E R A S K O N TA K TUPPG I FTE R ? V I L L DU V E TA ME R?
Mats Schalling:
tfn: 076-876 27 16
mejl: mschalling@hotmail.com

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

DIKT OM LIVET
”Jag kör bil genom livet
Jag kör bil. Genom bilrutan ser jag att tiden går. Jag
ser att livet går. Fort.
För nu har bonden skördat åkern. Och björken börjar få gula löv. Men det var ju bara nyss som bonden
sådde och björken hade pyttesmå löv. Ett av mina
barn har fyllt 13 år. Det känns som om det bara var
nyss som han var tre år.
Plötsligt hoppar ett rådjur ut på vägen. Mitt framför bilen. Jag försöker svänga undan. Men bilen är
snabbare än rådjuret. Rådjuret faller direkt mot den
svarta asfalten. Från levande och hoppande med
fart, till livlös. Död.
Rådjurets ögon är öppna, men alldeles stilla. De
är bruna och ser förvånande ut. Det ser ut som att
rådjuret har frusit fast och stelnat mitt i livet. Det ser
ut som att rådjuret frågar:
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- Är det slut nu?
Jag lyfter bort rådjuret från vägen. Jag ringer polisen
för att berätta vad som hänt. Jag säger förlåt till den
som svarar. Jag menade ju inte att stoppa livet.
Det går fort säger polisen.
Livet. Det går fort.
Livet kan ta slut på en sekund. Livet går inte att
styra.
Jag kör vidare.
Långsammare”
Källa: 8 SIDOR Marie Hillblom www.8sidor.se
8 SIDOR är en nyhetstidning på lättläst svenska

Kalendarium för medlemmar
V ÅR TERM IN EN 2021
Det är svårt att planera in aktiviteter, när vi inte
vet hur det ser ut med pandemin detta år. Vi har
varit sparsamma med att lägga in fysiska aktiviteter i början på året. MEN vi har en hel del i lager
som bara väntar på att få genomföras, både vad
gäller aktiviteter inom Hjärnkraft och Hjärnet.
Det som ligger och väntar är bland annat: middagar, museibesök, pysselkväll, musikkryss mm.

Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt

kl. 13-14

Mån. 8/2 kl. 13-14
Mån. 15/2 kl. 13-14
Mån.22/2 kl. 13-14

kl. 13-14

Mån. 8/3 kl. 13-14
Mån. 15/3 kl. 13-14
Mån.22/3 kl. 13-14
Mån.29/3 kl. 13-14
Mån.29/3 kl. 18-20

√

APRIL

Tors. 8/4

kl. 13-14

Ons. 21/4 kl. 11-13.30

Digital stadsvandring.
Långholmen
Naturvandring
Kolardammarna

√

MARS

Mån. 1/3

Vi följer samhällsutvecklingen och uppdaterar kalendariet allteftersom. Eventuellt blir det aktuellt
med extrautskick i form av mejl, håll också utkik
på hemsidan och på Facebookgruppen Hjärnkraft
Stockholms län. Eller kontakta kansliet.

√

FEBRUARI

Mån. 1/2

Varje måndag klockan 13 så kommer vi att träffas
digitalt på ”snackistimmen”. Kansliet kommer att
skicka mail med länk till dessa träffar.

Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt
Snackistimme
Digitalt
ÅRSMÖTE
(förmodligen
digitalt)

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

Nästa kalendarium kommer i Hjärnblad nr 2,
som kommer till dig i slutet på april

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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Ett liv som räddas
ska också levas
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
är en organisation för personer med
förvärvad hjärnskada, anhöriga och
stödjande.
Läs mer på:
www.hjarnkraft.se
där du också hittar sidan för
Hjärnkraft Stockholm.
På Facebook hittar du
Hjärnkraft Stockholms län.
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