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Hej alla medlemmar! 

Det är en annorlunda tid vi lever i men sam-

tidigt okänd. Vi måste tänka nytt och lycka-

des därför hålla Neuro Malmös årsmöte den 

9 maj, för första gången, som ett kombine-

rat digitalt och fysiskt möte. Under mötet 

gavs förra styrelsen ansvarsfrihet och en ny 

styrelse valdes.                                           

Styrelsen 2020 i Neuro Malmö består av:   

Ordförande: Caroline Elmstedt 

Vice ordförande: Yvonne Rambring 

Sekreterare: Bengt Olsson 

Kassör: Jörgen Lindell 

Vice kassör: Gunilla Vinciguerra 

Ledamot: Claes-Göran Berndt 

Ledamot: Elisabet Ottosson 

Suppleant: Jonatan Engman 
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VI KÖR ZUMBA GOLD 

ONLINE HELA          

SOMMAREN! 

Var med i vår friskvårdsakti-

vitet Sitt-Zumba via datorn eller telefonen hemifrån. 

Vår instruktör Ljubica leder ett zumbapass till 

medryckande musik och visar och förklarar tydligt 

de olika rörelserna. Du gör det du kan och orkar 

men innan du vet ordet av så har du dansat både 

tango, cha-cha och vals.  

 länk till Zumban   

Till våra online aktiviteter använder vi Zoom! 

Ladda ner appen till din dator, platta eller telefon.  

Instruktionsfilm om Zoom hittar du här: https://

www.youtube.com/watch?v=3F5137pXcWs 

Du hittar aktuell länk till varje aktivitet på 

Neuro Malmös hemsida och Facebooksida. 

Vi i styrelsen kommer tillsammans med er med-

lemmar och hela Neuro i Sverige att arbeta för 

att skapa bättre förutsättningar för människor 

som lever med en neurologisk diagnos och de-

ras anhöriga.  

Samtidigt är vi så medvetna om denna ensam-

het och rädsla som tynger så många av oss med 

anledning av covid-19.  

Vi försöker att skapa digitala aktiviteter som 

kan locka våra medlemmar och i dagsläget är 

det bland annat sitt-zumba och fika. Vi planerar 

frågesport och till hösten kommer mindfulness 

tillbaka. Det digitala suddar ut geografiska 

gränser och låter alla vara med. Om det digitala 

känns obekant och svårt så hjälper vi gärna till. 

Vi är alla nya på detta och tar gärna emot feed-

back och andra förslag så att vi kan utveckla 

Neuro Malmö tillsammans.  

 

FIKA ONLINE 

Datum och tider varierar 

så gå in på hemsidan för 

att kolla: 

FIKA ONLINE

REKREATIONSRESA TILL VALJEVIKEN 

”För ett aktivt liv” 30 Augusti—2 september 

Följ med till vackra Valjeviken i Blekinge! Vi åker 

med specialanpassad buss från Malmö och det blir 

fyra dagar med prova på verksamhet, föreläsningar 

och umgänge. Programmet innehåller exempelvis 

träningsformer utomhus, vattengympa, qigong, rull-

stolsteknik, handikappidrott, mediyoga, flottetur och 

segling. Delta i det du själv vill och kan. Vi kommer 

även att njuta av en god medelhavsbuffé tillsam-

mans. Välkomna! Om restriktioner gällande covid-19 

skulle förändras och resan måste ställas in så betalar 

vi tillbaka avgiften såklart. 

Kostnad 1500:-/person helpension inkl. medelhavs-

buffé och bussresa ingår i priset.  

Anmälan senast den 10 augusti via mejl eller telefon 

till kansliet. Vid anmälan måste besked lämnas om 

enkelrum eller dubbelrum önskas, och vilka hjälpme-

del som behövs på rummet. 

Observera att kansliet har sommarstängt en del un-

der juli och öppnar igen den 3 augusti. 

Sista betalningsdag är också den 10 augusti till bg 

273-2816 eller swish 123 344 49 57. Glöm inte att 

ange namn och aktivitet Valjeviken. 

https://zoom.us/j/98041666478
https://www.youtube.com/watch?v=3F5137pXcWs
https://www.youtube.com/watch?v=3F5137pXcWs
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/foereningsutveckling-soedra-sverige/nyheter-aktiviteter/fika-on-line/?fbclid=IwAR22o7b27QO4M-q939Apqe39Rm0LK3OX0mfW5P1lrblEnXymmjHAQxyIkCg
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NYFIKEN PÅ MINDFULNESS 
Kurs online den 10 september kl. 14-16 

 

Var med på Mindfulness hemifrån, vår populära 

kurs återkommer i september. 

Under vårt inspirationspass kommer du få lära dig 

mer om effekterna av Mindfulnessträning, vi provar 

på enkla övningar du kan göra på egen hand. Oav-

sett om du har testat Mindfulness tidigare eller inte 

är du välkommen att delta. Våra instruktörer heter 

Therese Blunck och Jimmy från BRYDIG. Vi ses på 

nätet! Länk kommer via mejl, Neuro Malmös hemsida 

och facebook. 

 

OBS: Inget Neuroblad ges ut denna gång, detta blad ersätter.                                                

Nästa Neuro Aktuellt utkommer i augusti. 

Neuro Malmös kansli och styrelse önskar alla våra medlemmar en Skön Sommar! 

 8 JULI   onsdag kl. 10.30 ZUMBA GOLD Online 

15 JULI   onsdag kl. 10.30 ZUMBA GOLD Online 

22 JULI   onsdag kl. 10.30 ZUMBA GOLD Online 

29 JULI   onsdag kl. 10.30 ZUMBA GOLD Online 

 5 AUG onsdag kl. 10.30 ZUMBA GOLD Online 

12 AUG   onsdag kl. 10.30 ZUMBA GOLD Online 

19 AUG onsdag kl. 15.30 ZUMBA GOLD Online 

22-30 

AUG 

lördag-söndag  NEUROPROMENADEN 

26 AUG  onsdag kl. 15.30 ZUMBA GOLD Online 

26 AUG onsdag kl. 13-15 ALS TRÄFF 

30 AUG -  

2 SEPT   

söndag-onsdag REKREATIONSRESA 

TILL VALJEVIKEN BUSSRESA  

 2 SEPT  onsdag kl. 15.30 ZUMBA GOLD Online 

 9 SEPT onsdag kl. 15.30 ZUMBA GOLD Online 

10 SEPT  torsdag kl. 14-16 MINDFULNESS 

När det gäller fotvård och massage så  

kontakta kansliet för information. 

KALENDER 

FÖLJANDE AKTIVITETER ÄR PLANERADE: 

ALS TRÄFF DEN 26 AUGUSTI KL. 13-15 

Vi ses denna gång i Neuro Malmös lokaler på Ängel-

holmsgatan 6 i Malmö. 

För dig som har ALS eller är närstående, LSS perso-

nal och vårdpersonal. Vi träffas och fikar och pratar 

om det som känns angeläget. Har du frågor, tips 

och idéer som du vill att vi ska ta upp så hör gärna 

av dig även du som inte har möjlighet att 

komma.  Vi vill gärna ha dina synpunkter, alla är 

välkomna med idéer. Vi serverar kaffe och te med 

tilltugg. Anmäl dig senast 21 augusti till Neuro 

Malmö. Varmt välkommen! 

Sylvia Hansson, e-post: sohghansson@telia.com 

Clas-Göran Berndt, e-post: cg.berndt@telia.com 

NEUROPROMENADEN 

22 - 30 AUGUSTI 

För att uppmärksamma att en 

halv miljon svenskar lever med 

en neurologisk diagnos går eller rullar vi tillsam-

mans för att samla in pengar till forskning och re-

habilitering.  

Neuropromenaden är viktigare än någonsin. Många 

med neurologisk diagnos ingår i riskgruppen för co-

vid-19. I år kan vi inte gå tillsammans i grupp, men 

vi kan fortfarande göra skillnad. 

Neuro Malmö har startat ett lag. Gå in och regi-

strera dig som deltagare i laget 

på www.neuropromenaden.se 

Varje deltagare deltar på egen hand och ger en 

gåva till forskning om neurologiska diagnoser. 

Sträckan du går eller rullar väljer du själv. Vårt lag 

tävlar mot de andra lagen i Sverige. 

Uppmana gärna vänner och bekanta att delta. Ert 

deltagande är viktigt och bidrar till en ljusare fram-

tid för människor med neurologisk diagnos. 

  

MS SNACK ONLINE ONSDAGAR KL. 17 –18 
Hör av dig till Stefan Franck, Neuro Lundabygden som 
håller i gruppen, för mer info och inloggningsuppgifter! 

Tel 0706-64 94 06,  
e-post: stefancampman@hotmail.com  

mailto:sohghansson@telia.com
mailto:cg.berndt@telia.com
http://www.neuropromenaden.se/

