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Hjärnbladet är Hjärnkraft
Stockholms läns medlemstidning. Med en annons i
Hjärnbladet når du länets
skadade och anhöriga
– direkt i brevlådan.

Hej alla medlemmar
Förhoppningarna av att kunna öppna upp under våren raserades,
i och med fortsatt hög smittspridning av Covid-19 och förseningar
av vaccination.

Tidningen når också ut till
patienter och personal på
vårdcentraler, sjukhus och
dagliga verksamheter samt
tjänstemän inom landstinget.

Nu börjar vi dock få in information om att vaccineringen bland
några av våra medlemmar har startat. Några har också fått sina
båda sprutor.

Helsida

5200:-

1/2 sida

2500:-

From maj månad så kommer både vi och Hjärnet att anordna
några utomhusaktiviteter.

1/4 sida

1200:-

För mer info om annonsalternativ, se vår hemsida:
www.sthlm.hjarnkraft.se

Plusgiro: 3511-3

Men vi är många som inte ens fått tid för första sprutan, så vi
måste ligga lågt med att träffas inomhus ett tag till, tyvärr.

Ute är lättare att hålla avstånd. Men vi kommer fortfarande att
följa de restriktioner som finns, så det måste bli begränsat antal
deltagare. Läs mer om våra aktiviteter i Hjärnbladet.
Vi kommer att fortsätta med digitala snackistimmar, men fortsättningsvis blir det vissa måndagar och vissa tisdagar, så titta i
Hjärnbladet för mer information.
Kanske kan det komma någon extra aktivitet som vi inte hann få
med i detta hjärnblad. Så håll utkik på hemsidan, på FB Hjärnkraft
Stockholm och på mail.
Om du inte har möjlighet att använda dig av ovannämnda kanaler
Forts. nästa sida
så kontaktar du kansliet.
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Vi har också haft vårt årsmöte som genomfördes digitalt även detta
år. Detta år var det fler medlemmar som deltog. Kul! Vi har skrivit
lite kort om årsmötet inne i bladet.
Just nu så finns ingen aktiv länsförening i Uppsala län. Därför har
vi välkomnat dem att delta på våra kommande medlemsaktiviteter,
och de kommer också att få Hjärnbladet.
Till sist, läs igenom Hjärnbladet och kalendariet så att du inte missar någonting! Nästa hjärnblad kommer i mitten på augusti.
From april, så kommer Lena och Micke att börja arbeta som vanligt igen. Det innebär att vår telefontid nu återgår till det normala.
Måndag – torsdag 10–14.
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

SNACKISTIMME

VISSA MÅNDAGAR OCH TISDAGAR kl. 13-14
Snackistimme vissa måndagar och vissa tisdagar terminen ut.
Vi kommer att köra digitala träffar, vi från kansliet skickar
en länk till mötet ca en timme innan start. Du får länken på
mail.

KONTAKTA KAN S LI E T:
Tfn:
08-447 45 31
Mejl:
stockholm@hjarnkraft.se

Snackistimme
Vissa måndagar
och tisdagar
kl. 13-14

april-juni

Du som har möjlighet, ta fram lite fika, sätt dig vid datorn
och träffa medlemmar i föreningen. Eftersom det fortfarande är svårt att träffas fysiskt, så är det här ett annat
sätt att kunna umgås på. Man kan bara komma in och säga
hej, eller småprata lite med andra om vad som helst.

Måndag
Tisdag

26/4
27/4

Måndag

10/5

Måndag
Måndag

24/5
31/5

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.

Måndag

7/6

Måndag
Måndag

14/6
21/6

Du kan även ringa in till Snackistimmen, hör då av dig till
kansliet så förklarar vi hur du ska göra.

Med reservation
för ändringar

Välkomna!
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Födelsedagsinsamling på Facebook
En enkel sak som man kan göra i samband med sin födelsedag
är att starta en insamling på Facebook. På så sätt kan du hjälpa
organisationer med ett litet ekonomiskt bidrag.
Om du vill hjälpa Hjärnkraft söker du efter Hjärnkraft i sökfältet
på Facebook, 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.
Till höger ser du hur du ska skriva för att insamlingen ska går till
den länsförening som du vill hjälpa.:
Text och bild:
Micke Lundquist

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. Särskilt viktigt nu i dessa Corona
tider då vi alla ska hålla social distansering, men
samtidigt behöver sociala kontakter.

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!

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.

4

KONTAKTA KANSLIET:

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

Öppet hus

Anhörigträffar

Pga. rådande pandemi kommer vi
inte att ha öppet hus på onsdagar,
tillsvidare. Förhoppningen är att
öppna upp igen efter sommaruppehållet.

Pga. rådande pandemi kommer vi
inte att anordna anhörigträffar,
tillsvidare. Eventuellt kan vi starta
upp träffarna igen under höstterminen.

Öppet hus varje helgfri onsdag 12–16

Ronnie Gardiner Metod. RGM
Pga. rådande pandemi kommer vi inte att anordna RGM tillsvidare.
Eventuellt kan vi starta upp träningen i höst.
s!
Tip
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Aikido Balansträning

Du får lära dig att ta kontroll över din kropp där
övningarna går ut på balansträning och smidighet som utövas på mjukt underlag. En mycket
uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen rekommenderar!

Torsdagar
kl. 10-11

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
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RÖ N N I NGE B Y - E TT ST YC KE LEVAN D E H ISTORIA

Följ med till Rönninge By
måndagen den 3 maj mellan kl. 11 - ca 15

Byn ligger vid Rönningesjön i Täby norr om Stockholm. Rönninge By är en kulturhistorisk visningsgård som alltid är öppen att ströva igenom. Platsen
har mycket gamla anor. Människor har bott och
brukat jorden här i området sedan yngre järnåldern. Hela området är också ett naturreservat.
Själva gården kommer att ha stängt när vi kommer dit, men det finns härlig natur, liten raststuga,
fornminnen mm som vi kan njuta av denna dag.
Det finns också handikappanpassade toaletter invid
gården. Kom ihåg att vi ska gå och vara ute i naturen. Ta med bra skor, kläder efter väder, hjälpmedel om du behöver det. Sittunderlag är också bra
att ha med sig. Om du behöver ledsagning måste du
ordna med det själv.
Den här dagen som blir en hyfsat lång
utflyktsdag, innebär också att du har med
dig egen matsäck och dryck.

Måndag

3

maj
kl. 11- ca.15

Hur tar du dig till Rönninge By?
Lättast är att du tar Roslagsbanan från Stockholms
Östra. Stockholms Östra ligger vid Tekniska högskolan. Då ska du ta Roslagsbanan som går mot
Österskär och kliva av vid station Hägernäs station.
Där kan vi möta upp och tillsammans ta oss till
Rönninge By. En promenad på ca 1 km.
Hägernäs station har många trappor upp från
perrongen, det finns hiss. För tidtabeller och ev.
den bästa färdvägen för just dig hänvisar vi till
SL:s hemsida. www.sl.se Det finns en parkering
på Rönninge By som är avsedd för funktions- och
rörelsehindrade.
Vi träffas vid Hägernäs station ca kl. 11 för den som
vill, eller så syns vi vid Rönninge By.

Vi vill att du anmäler dig till kansliet senast 29
april så att vi vet hur många som kommer att vara
med denna dag. Vi kommer att ha en begränsning
på hur många som kan vara med, eftersom vi inte
kan träffas i alltför stor grupp, även fast vi är utomhus. 08-447 45 31 stockholm@hjarnkraft.se

Vi måste också vara med och bidra till minskad smittspridning av Covid-19, och
inte åka tillsammans i grupp på kommunala färdmedel. Så därför träffas vi alltid
på det bestämda resmålet vid aktiviteter, tills vidare.
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Måndag

17

maj
kl. 12-15

Foto: Mikael Björnson,
www.unsplash.com

Dagsutflykt till Nynäshamn
Måndagen den 17 maj kl. 12–15, kanske vi stannar kvar längre än så.
Följ med oss och upptäck den vackra skärgårdskommunen Nynäshamn med fantastisk natur.
Vi tänker besöka hamnen och vi tänker promenera den omtalade strandvägen, som går längs
med havet. Det är en vacker barrskog på ena
sidan och det öppna havet på den andra. Hela
kuststräckan bjuder på ett fascinerande naturskådespel. Fram till slutet av 1800-talet var
Nynäshamn ett mindre fiskeläger, där cirka 100
personer bodde år 1899. Det bor betydligt fler
människor där idag. Kanske vi får lära oss mer
efter vägen.

Kom ihåg att vi ska gå och vara ute i naturen. Ta
med bra skor, kläder efter väder, hjälpmedel om
du behöver det. Sittunderlag är också bra att ha
med sig. Om du behöver ledsagning måste du
ordna med det själv.
Hur tar du dig till Nynäshamn?
Pendeltåget stannar vid Nynäshamns station.
Ett antal bussar går också till Nynäshamn. För
tidtabeller och ev. den bästa färdvägen för just
dig hänvisar vi till SL:s hemsida. www.sl.se Vi
träffas vid pendeltågsstationen kl. 12. Så
utgår vi därifrån.

Det finns allmänna toaletter längs strandprome- Vi vill att du anmäler dig till kansliet senast
naden och det finns platser att stanna och vila på. 11 maj så att vi vet hur många som kommer att
Handikapptoaletter finns endast i hamnområdet. vara med denna dag. Vi kommer att ha en begränsning på hur många som kan vara med,
Den här dagen som blir en hyfsat lång
utflyktsdag, innebär också att du har med eftersom vi inte kan träffas i alltför stor grupp,
även fast vi är utomhus.
dig egen matsäck och dryck.
08-447 45 31 stockholm@hjarnkraft.se

Vi måste också vara med och bidra till minskad smittspridning av Covid-19, och
inte åka tillsammans i grupp på kommunala färdmedel. Så därför träffas vi alltid
på det bestämda resmålet vid aktiviteter, tills vidare.
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L Å NG HO L ME N - F R ÅN ”FIN KAN ” TILL ”FÖRD ÄR VET”

Vandring på
Långholmen

Tisdag

8

juni
kl. 13-1530

Vi följer upp den digitala bildpresentationen
om Långholmen i april med en fängslande vandring
på plats på Långholmen.
Hör om malmgården som blev spinnhus, fängelsets historia,
Kronohäktet, några av fångarna, Stora Henriksvik, en dold trädgård,
krogen Fördärvet och ett av Stockholms äldsta varv.
När? Tisdagen den 8 juni kl. 13.00.

OBS! Begränsat antal deltagare.

Var? Vi samlas vid brofästet av Långholmsbron (bron närmast Reimersholme), vid Brofiket.
Behöver du ledsagning, måste du ordna med
det själv.

Adress för Färdtjänst: Långholmsmuren 2
(vid Brofiket)

Anmälan: Senast 1 juni. Till kansliet på
08-447 45 31
eller mail stockholm@hjarnkraft.se

Hållplats: Bergsunds strand. Ta gångvägen
mot Långholmen och gå över bron.

Kommunalt: Från Söder: buss 66
Från Hjorthagen/Gärdet via Centralen: buss 54
– båda mot Reimersholme.

Vi måste också vara med och bidra till minskad smittspridning av Covid-19,
och inte åka tillsammans i grupp på kommunala färdmedel. Så därför träffas vi
alltid på det bestämda resmålet vid aktiviteter, tills vidare.
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F ÖRTR OE N D E VAL D A

Årsmötet
29 mars

Styrelseordförande

Suppleanter på 1 år

Christer Nygren

Malin Blom

Styrelseledamöter
och suppleanter

Lottie Filipsson

Ordinarie ledamöter på 2 år

Revisor och revisorssuppleant

Jenny Sillén Österman

Föreningen har haft årsmöte
som genomfördes digitalt
även detta år. Tack till alla
som deltog denna kväll.

Björn Boquist

Protokoll kommer att finnas
tillgängligt på vår hemsida
inom kort.

Ingen ny nominering.

Anna-Lena Stjernström, intern revisor.

Mats Schalling och Rolf
Brewitz har ett år kvar av sin
mandatperiod.

Ann-Sofi Westman sammankallande och Anna Kilander.

Gunnar Strömhielm
Ordinarie ledamöter
på 1 år

HQV Stockholm AB Katarina
Nyberg, auktoriserad revisor.

Valberedning

F OR UM HJÄR NKRAFT STOC KH OLM S LÄN

Nytt från SL:

Munskyddskrav vid ledsagning
Ledsagare inom SL-trafiken har lyft
behovet av att resenärer som får ledsagning behöver bära munskydd.
Därför har Trafikförvaltningen nu
infört ett munskyddskrav för resenär(er) som får ledsagning från och
med måndag den 22 mars. Ledsagarna har sedan sommaren 2020 haft
munskydd/visir samt handskar.

Detta gäller från den 22 mars
» Du som ska ledsagas och eventuella medföljande ska bära munskydd under hela
ledsagningen.
» Det är bra att bära munskydd redan när du
kommer.
» Om du inte har något munskydd får du ett
av den som ska ledsaga dig.
» Om du inte tar på dig munskydd har ledsagaren rätt att neka att utföra ledsagningen
Om du har frågor eller synpunkter att ställa, vänd
dig till tillgänglighetsnummer 020–1202022 eller
tillganglighet@sl.se

Hur beställer jag ledsagning i trafiken?
Telefon: 08- 600 10 00, tryck 4 och sedan 3
för att komma till beställningen.

eller: https://www.stationsledsagning.se/
bestall-ledsagare/sl-stockholms-lokaltrafik/
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HJÄLPMEDEL

Habiliteringens resurscenter
Visningsmiljö och kognitivt stöd

Annat kognitivt stöd

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/
visningsmiljo/

Den här webbplatsen syftar till att ge en grundläggande presentation av vad kognitivt stöd är,
och att samla resurser om kognitivt stöd i olika
former.

På habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Där
visas hjälpmedel som gör det lättare att förstå,
minnas, planera och kommunicera. Har du en
funktionsnedsättning och tillhör habiliteringens
målgrupp (förvärvad hjärnskada), eller är närstående, kan du boka ett individuellt besök i visningsmiljön.
Du behöver ingen remiss. Du får ha max två
personer med dig på besöket. Ett besök pågår i
45 minuter. Du kan boka ditt besök via 1177.se,
appen Alltid öppet eller genom att ringa 08- 123
351 50.
Habiliteringens visningsmiljö finns på
Sabbatsbergs sjukhus, Olivercronas väg 5, punkt
B, våning 2.

www.kognitivtstod.se

Facebook Hjärnkraft Stockholms län

Besök också vår FB sida Hjärnkraft Stockholm.
Där kan du få tips från andra medlemmar hur de
har gjort för att träna minne, lokalsinne mm.

Har DU bra tips på kognitivt stöd?
Dela med dig genom att skriva ett mail
till oss på Hjärnkraft, eller dela med dig
på vår Facebook sida Hjärnkraft Stockholm.
stockholm@hjarnkraft.se

F OR UM HJÄR NKRAFT STOC KH OLM S LÄN

PENSION

Börjar du närma dig den allmänna pensionsåldern? Som just nu är 65 år.
Det finns många saker att tänka på när det
gäller pension. Hur mycket kommer du att få i
pension varje månad?
Har du efterlevandeskydd på din premiepension? Behöver du ha det skyddet? Tänk på att din
pension blir lägre om du har det.
Har du privat pensionssparande? När kan du ta
ut den och hur mycket blir den pensionen? Och
hur gör du för att plocka ut den pensionen?
Har du tex sjukersättning, så upphör den när du
fyller 65 år. Du får ett brev från pensionsmyndigheten tre månader innan du fyller 65 år som
berättar om du får din pension automatiskt eller
om du behöver lämna in en ansökan.
I de flesta fall, behöver man ansöka om pension
själv och det ska göras tre månader innan du
går i pension.
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Får du lite pension? Då kan du som pensionär,
ha rätt till bostadstillägg tex.
Pensionsmyndigheten anordnar en del informativa digitala pensionsmöten. Besök pensionsmyndighetens webbsida för att läsa mer om
pension och pensionsmöten
www.pensionsmyndigheten.se
Vi kommer fortsatt att skriva om pension, då vi
får många frågor kring detta. Både från medlemmar som börjar närma sig pension och från
medlemmar som befinner sig mitt i livet.
Har du någon fråga som du undrar över?
Har du ett bra tips som du vill dela med dig av?
Maila till oss på kansliet:
stockholm@hjarnkraft.se eller ring oss
på telefon 08- 447 45 31

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: 0768-76 27 16
mejl: mschalling@hotmail.com

Hjärn
komm et
er a
anord
na akt tt
ivitet
under
vår oc er
h
somm
ar!

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

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.
13
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Vi vill tipsa om en spännande hemsida
som en medlem, Joakim Lundberg skapat.
Anpassad för mobiltelefon, men fungerar också
att besöka via dator. Ett fantastiskt galleri av vackra bilder från Runmarö i Stockholms skärgård.
Vad är fonetografi tex? Det får du veta om du
besöker sidan. Du får också tips och tricks hur du
ska fota med din mobil, du får lära dig om olika
lägen och en massa annat.
Startsidan är på engelska men du kan lätt översätta sidan till svenska.

Foto: Joakim Lundberg

På datorn högerklickar du med musen och väljer
översätt till svenska. På mobilen kommer det
alltid upp om du vill översätta sidan på svenska
och då trycker du det alternativet.
www.joalux.com

Vi vill också tipsa om en bok.

"Vägen till 2.0 - Att hantera en allvarlig hjärnskada" av Malin Blom
Malin var med om en svår bilolycka 2015 där hon ådrog sig en
allvarlig hjärnskada. Hon hade blivit antagen till utbildning vid
Konstfack samma år, men var tvungen att skjuta upp studiestarten för att rehabiliteras.
När hon väl påbörjade studierna var det ett naturligt val för henne
att bearbeta olyckan. Hon började intervjua sin familj och upptäckte
snart en röd tråd i deras svar: de kände att de inte hade fått tillräckligt med information om hur en allvarlig hjärnskada kan påverka
någons liv och hur lång tid det tar att återhämta sig. Därför valde
hon att göra en bok baserad på sina erfarenheter som sitt examensarbete.

Foto: Malin Blom

Boken syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad
hjärnskada, där hon använder sig själv och sin egen rehabilitering
efter smitningsolyckan som fallstudie.
"Jag hoppas att jag har lyckats skriva den bok mina anhöriga hade
velat läsa sommaren 2015.”
Vill du veta mer så kan du gå till hemsidan www.diva-portal.org
och söka på "Malin Blom Vägen till 2.0" bland alla publikationer.
Där finns hela boken uppladdad i pdf-format,
eller kontakta Malin direkt på hej@malinblom.com
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www.diva-portal.org

Medlemsportätt
Lottie Filipsson var med om en bilolycka 1999.
- Jag arbetade som hotell- och restaurangchef
på den tiden. Jag hade jobbat extra som vanligt
och sov kvar på jobbet. Dagen efter skulle jag ha
ett möte med en man som skulle planera in sin
50-årsfest hos oss.
Lottie var stressad den morgonen för hon hade
tid till en sjukgymnast, och direkt efter mötet
slängde hon sig in i bilen för att komma i tid.
- Jag vet att jag körde för fort. Jag körde av vägen
och det blev ju såklart enorma skador på hela
min kropp. Jag skadade min hjärna.
Lottie berättar att det tagit många år med rehabilitering och att den fortfarande pågår. - Det har
tagit mig typ 22 år att överhuvudtaget acceptera
min hjärnskada.
Ute kvittrar fåglarna och en bil kör förbi, det
dammar och vi stänger igen fönstret. Samtidigt
kryper Lotties hund Sunshine, in under soffan.
Precis som för att säga att här händer det inget
roligt för mig i alla fall. Ni bara pratar och pratar.
Lottie håller upp sin hand och visar en ring som
hon nyligen låtit tillverka. Fin, med stenar och en
gravering.
-När jag äntligen kunde inse att den första Lottie
inte fanns längre. Var faktiskt tack vare ringen.
Jag fick ära den första Lottie med 42 stenar som
de år hon fick. När jag kunde läsa gravyren så var
det att plötsligt inse, att så är det. Hon dog den
dagen och en annan Lottie föddes då. Jag har
plötsligt blivit lugnare och mera rofylld. Försöker
att glädjas åt allt som i alla fall finns i mitt liv. Det
som ger mig mest glädje, är att få hjälpa andra.
Lottie var väldigt aktiv innan sin olycka. Tänk att
hon var fallskärmshoppare i många år och har
gjort över 1200 hopp. Imponerande! Hon reste
också väldigt mycket och har bland annat varit i
Sydamerika och Asien under långa perioder i li-

vet. Och under en av dessa resor så tog hon också
ett dykcertifikat.
-Jag har alltid gillat fart och vinden i håret, jag
tränade och tävlade i rodel under åtta år. Och sen
så har jag haft två motorcyklar.
Idag lägger Lottie ner mycket tid på att sticka
och engagera sig i "Vid din Sida". Hon har stickat
över 100 mössor, 40 par strumpor och 20 par
vantar som hon har delat ut till personer i nöd
inom den organisationen. Hon har också beställt
50 par T-shirtar som hon ska dela ut.
- Jag sitter ju också med i Hjärnkrafts styrelse
och det känns viktigt. Jag bidrar med så mycket
jag bara kan och orkar. Uppskattar särskilt onsdagar då vi har öppet hus. Det känns roligt att
träffa medlemmar, spela kort, umgås, ge råd och
stöd.
Nu längtar Lottie ut till
sin kolonistuga.
- Där hämtar jag och
min hund Sunshine
kraft. Och en sak till,
jag har fått båda sprutorna vaccin, säger hon
och skrattar.
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Kalendarium för medlemmar
V ÅR TERM IN EN 2021
Kansliet är vanligtvis bemannat mån-tors för
arbete och aktiviteter. Hjärnets aktiviteter kan
infalla under alla veckodagar och planeras in
allteftersom.

Vi kan också planera in andra aktiviteter allt
eftersom, som inte finns med i detta kalendarium.
Så håll utkik på din mail, vår hemsida och Facebook.

Vi har flertalet aktiviteter som ligger vilande och
bara väntar på att kunna genomföras. Vi får anpassa aktiviteterna efter uppdaterad samhällsinformation pga. pandemin.

Kansliet kommer att ha sommarstängt
from 5 juli tom 15 augusti.
Kansliet reserverar sig för eventuella ändringar i
kalendariet.

√

april

Hjärnet
kommer att ha aktiviteter
under både vår och sommar

Mån 24/5

kl. 13-14

Snackistimme
Digitalt

kl. 11-13

Naturvandring
Barnsjön

Mån. 26/4 kl. 13-14

Snackistimme
Digitalt

Fre. 28/5

Tis. 27/4

Snackistimme
Digitalt

Mån. 31/5 kl. 13-14

kl. 13-14

√

maj

√

maj

Snackistimme
Digitalt
√

juni

Utflykt
Rönninge By

Mån. 7/6

kl. 13-14

Snackistimme
Digitalt

Mån. 10/5 kl. 13-14

Snackistimme
Digitalt

Tis. 8/6

kl. 13-15.30

Stadsvandring på
Långholmen

Mån. 17/5 kl. 12-15

Utflykt till
Nynäshamn

Mån. 14/6 kl. 13-14

Snackistimme
Digitalt

Tors. 20/5 kl. 11-14

Naturvandring
Tyresö Slottspark

Mån. 21/6 kl. 13-14

Snackistimme
Digitalt

Mån. 3/5

kl. 11-15

Kontaktuppgifter Kansliet:
Tfn 08-447 45 31
Mejl stockholm@hjarnkraft.se
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Kontaktuppgifter Hjärnet:
Mats 076- 876 27 16.
Anna 070- 944 48 89

