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Ordföranden har ordet 

God fortsättning på 2021! Jag hoppas att vi får ett ljusare 

 år än 2020. Snart har vi haft ett helt pandemi-år med allt  

vad det inneburit, inställda möten och aktiviteter, ingen 

rehabilitering, ”isolering” mm. För många har den fysiska  

och psykiska ohälsan ökat.  

 

Nu har vaccineringen kommit igång och jag vet att några av er redan har fått två 

injektioner. Nu väntar vi andra på att det ska bli vår tur och att vi därefter ska börja 

kunna träffas. Styrelsen hade årets första styrelsemöte i januari då tre av oss var på 

Fontänen och fyra deltog digitalt via Teams. Det fungerade bra.  

Som ni säkert vet, ställde vi in månadsmötena i januari och februari, så vårt första 

möte för året blir årsmötet den 17 mars. Vi är i Vagnhallen och tar hänsyn till aktuella 

restriktioner. Det är viktigt att Ni anmäler Er senast 1 mars. Skulle det att vara många 

som anmäler sig, får en del sitta i ett annat rum på Fontänen och delta därifrån 

digitalt. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. Skulle Du  

inte kunna komma men vill ha verksamhetsberättelse mm, är det bara att ringa mig,  

så skickar jag det. 

I början av året fick vi besked från Linköpings kommun om att vi fått beviljat 

grund/medlemsbidrag samt aktivitetsbidrag vilket vi är mycket tacksamma för. Vi 

kommer bl.a. att köpa en bärbar dator samt satsa på ute-aktiviteter som jag hoppas  

ni kommer att uppskatta! 

Styrelsen hoppas också kunna genomföra några av våra planerade resor, men på 

grund av pandemiläget har vi flyttat fram datum för resan till ABBA-muséet till  

15 april. Vårmarknaden har vi flyttat till 8 maj. 

Tittar nu ut genom mitt köksfönster och ser solen skina på taken. Våren är på gång! 

Håll i, håll ut och håll avstånd, Var rädda om Er! 

/Ann-Christin 

 

NHR-bladet byter namn till Neurobladet 

Nytt år och nytt namn på vår tidning! 
MS-förbundet startade 1957 och bytte namn till Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, NHR, 1979. År 2013 moderniserades namnet till Neuroförbundet. 
 
Nu tycker vi att det är dags för oss i Neuro Linköping att hänga med i utvecklingen 
och byter därför till det mer välbekanta namnet även på medlemstidningen. 

 

/Styrelsen 



 

 

KALENDER 

Vi beklagar att även vårens verksamhet 
påverkas av pandemin. Före årsmötet  
i mars hänvisar vi till digitala aktiviteter 
som anordnas av andra lokalföreningar.  
Aktiviteter efter årsmötet är preliminära.   
 
För aktuell information; läs på www.neuro.se/linkoping och på Facebookkontot 
”Neuro Linköping”.  

 

Årsmöte onsdag 17 mars kl. 18.00 – 20.00 i Vagnhallen.  

Se kallelse på annan plats i tidningen, anmälan senast 1 mars 

Endagsresa torsdag 15 april till Stockholm och ABBA-muséet 

Se information på annan plats i tidningen 

Scoututflykt lördag 1 maj kl. 14.00 – 16.00 till Rosenkällasjöns dämme 

Anmälan: stenstromlingi@gmail.com eller 073-987 75 31 senast 24 april 

 

Se information i nästa nummer av Neurobladet om följande: 

Endagsresa torsdag 6 maj till Gränna och Visingsö 

Vårmarknad lördag 8 maj kl. 14.00 – 16.00 i Vagnhallen 

Utflykt torsdag 20 maj kl. 14.00 – 16.00 guidad vandring i Stjärnorpsravinen 

Utflykt tisdag 15 juni kl. 16.00 – 18.00 guidad orkidévandring i Kärna mosse  

Rekreationsresa 17-21 juni till Ullared med omgivningar 

 

 

 
I pandemitider anordnas många digitala aktiviteter och ibland  
kan medlemmar över hela landet delta. 
  
Klicka på ”Kalender” högst upp till höger i det röda fältet på 
www.neuro.se. Genom att kryssa i rutan ”visa endast digitala 
aktiviteter” ser du alla möjligheter till detta.  
Klicka på en aktivitet du är intresserad av för att läsa mera. 
 
/Styrelsen 
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Vem illustrerar Neurobladets framsida? 

Michael Greén hjälper oss sedan några år att göra en för årstiden aktuell framsida. 

Han har tecknat sedan han var liten och är självlärd. Det är flera verksamheter som 

fått ta del av hans teckningar; försvaret, räddningstjänsten och barnomsorgen har alla 

utnyttjat hans förmåga. Vi ser fram emot nya bilder i kommande nummer!  

Michael är en föreningsmänniska och har även suttit med i Neuros styrelse 

en period. En del av er känner säkert igen honom som en av medhjälparna 

vid våra resor. Han är med i Frälsningsarméns musikkår sedan 1981. 

Kornetten är hans instrument.  

/Hillevi 
 
 

Nyhetsbrev från förbundet 

Neuro diagnosnytt skickas ut till medlemmar i Neuro som lämnat E-postadress  
och som angett en eller flera diagnoser som "intressediagnos". Utskick sker en  
till fyra gånger per år beroende på diagnos.  
Utskick regelbundet 2-4 ggr/år: om ALS, epilepsi, MS, NMD (neuromuskulära 
diagnoser), parkinson, polyneuropati och stroke. 
Utskick oregelbundet i samband med nya rön eller speciella dagar: om ataxi, CP 
(cerebral pares), huntington, narkolepsi, MG (myastenia gravis) och ryggmärgsskada. 

Neuro aktuellt skickas ut till alla medlemmar i Neuro som lämnat E-postadress. 
Nyhetsbrevet skickas ut en till två gånger per månad. I Neuro aktuellt berättas om  
det arbete som pågår: 

 att stötta medlemmar med neurologisk diagnos, 

 att påverka beslutsfattare för en bättre neurosjukvård, 

 hur Neuro genom generösa gåvor från privatpersoner kan 
stödja viktig forskning som berör neurologiska diagnoser. 
 
 

Medlemsavgift för 2021 

Inbetalningskort för betalning av medlemsavgift för 2021 skickades ut till alla 
medlemmar under januari månad. Påminnelse skickas ut från förbundskansliet  
om man inte betalat senast 29 januari. Ytterligare en påminnelse skickas i mars. 
Absolut sista betalningsdag är den 31 mars och obetalda medlemskap avslutas  
strax efter detta datum.  
Om man betalar sin medlemsavgift via autogiro löper det på tills det sägs upp. Till  
den som betalar med autogiro skickas ett medlemskort där det står MAKULERAT  
på inbetalningskortet. Betalning via autogiro är enklast för förbundskansliet. 
 
/Styrelsen 



 

 
 

Kallelse till årsmöte för Neuro Linköping 2021 ons 17 mars kl. 18.00 
Lokal: Vagnhallen Fontänen. Anmälan till Ann-Christin Petersén senast 1 mars: 

ac_petersen@bredband.net eller 070-687 08 36.  

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande 
2. Parentation 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll 
6. Val av två rösträknare 
7. Upprättande och justering av röstlängd 
8. Godkännande av dagordning 
9. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 
10. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2020 
11. Ekonomisk årsredovisning för 2020 
12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Behandling av eventuella motioner, inkomna senast 1 mars 
14. Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2021 
15. Beslut om budget för 2021 
16. Fastställande av medlemsavgift för 2022; Medlem 360 kr, anhörigmedlem 180 kr 
17. Beslut om kostnadsersättning till funktionärer 

18. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för 2021 

19. Val av:  

a. ordförande för ett år  
b. två ordinarie ledamöter för 2 år  
c. två suppleanter för 1 år 
d. två revisorer 
e. två revisorssuppleanter 
f. ombud till Neuroförbundet Östergötlands ombudsmöte  
g. ombud till Neuroförbundets förbundskongress 
h. referenter till media 
i. övriga kommittéer 

j. valberedning 

20. Information om verksamhet 2021 

21. Övriga ärenden 

22. Avtackning 

23. Årsmötets avslutning 

Välkomna! 

mailto:ac_petersen@bredband.net


 

 

Mitt nya digitala liv 

Corona har ställt till det för oss alla. Träningar, 
möten, resor och olika aktiviteter har blivit inställda. 
Allt som jag brukar göra har blivit inställt och nästan 
allt jag brukar delta i, gör jag nu digitalt. Boccia som 
jag brukar delta i, anordnat av Linköpings Parasport, 
är inställd så nu brukar jag vara med på Neuro 
Malmös sittzumba på onsdagar i stället.  

Jag gillar att sticka och är med i Linkmaskan och våra stickkaféer har vi numera 
genom Facebook. Det är ju inte detsamma som att träffas, men det blir ju i alla fall en 
stund att umgås, prata och sticka tillsammans. För ett par veckor sen deltog jag och 
min man i en digital ölprovning anordnat av Vreta Klosters bryggeri. 168(!) stycken 
var med, så intresset var stort. 

På Neuros hemsida finns en kalender som visar olika aktiviteter som man kan delta i. 

Vad sägs om Holiyoga online, kvällsfika via Zoom, MS-snack digitalt eller 

Handarbetsklubb digitalt? 

/Eva 

 

Vårvindar friska, leka och viska 

Så skaldade poeten Julia Nyberg en gång 
O visst längtar vi till våren där strömmarna ilar  
Kanske får vi vänta lite på vårsolens glans  
Klaga, mitt hjärta, klaga!  O, hör!  
Man hör bara håll i och håll ut!! 

  När ska det ta slut? 
  Umgås digitalt, träna hemma absolut! 
  Strömkarlen spelar, sorgerna delar  
  Men kanske snart ett vaccin vi har här 
  Håll i och håll ut! 

  Fåglarna vaknar till liv när det ljusnar 
  Att få umgås med nära och kära  
  Och vara som förut  
  men glöm inte att i skogen gå ut 
  för trots allt så blir det ljusare nu 
  och våren kommer till slut 

Trasten slog drill på drill för sin brud 
Strömkarlen spelte, sorgerna delte 
Underbart att lyssna till.  
Hoppas på ljusare tider vi får,  
Vakan kring berg och dal! /Fritt tolkat och tecknat av Margaretha 



 

 

Personligt om polyneuropati 

Innan jag blev sjuk levde jag sedan ett par år tillbaka ett ganska aktivt pensionärsliv 

och gladdes mycket över min ledighet. I början av 2019 insjuknade jag i en 

autoimmun lungsjukdom. Vid ett läkarbesök på US rådfrågade jag en läkare eftersom 

det kändes som om jag gick på kuddar och att jag inte hade någon känsel i fötterna. 

Jag blev så småningom remitterad till neurologen och fick genomgå nervmätning.  

Det konstaterades att jag hade polyneuropati i båda fötter 

och underben, samt i båda händer och underarmar. 

Orsaken till detta hör troligtvis ihop med lungsjukdomen 

och de starka mediciner jag fick i början. 

Jag tog själv kontakt med Rörelse och hälsa, men hann 

bara börja med lite träningsråd innan pandemin satte 

stopp för fortsatt träning där. Eftersom jag var i riskgrupp 

fick jag rådet att inte komma dit, utan egenträna med 

några rörelser hemma. 

Det som påverkar min vardag är balanssvårigheter, 

känselbortfall i händer och fötter och ibland nervsmärtor 

som ger sömnlösa nätter. Huden på underbenen har 

också blivit torr och irriterad. 

Däremot har jag kunnat fortsätta med min odlingslott på Tinnerö. Jag syr ibland, även 

om det är svårt att hålla i de tunna nålarna. Sticka och virka går bra. Känselbortfallet 

gör att jag blir lite fumlig och tappar mycket, så det blir många böjningar ner till 

golvet. 

I dagsläget är jag ute och promenerar och gör Sofias Hemmagympa som träning. 

Framöver ska jag försöka hitta lite nya lättare intressen som passar och ger de sociala 

kontakter man saknar så mycket i denna tid. 

/Gunnel 

 

 

Träningstips för fötter 

En video med tips på träning av fötterna, framtagen för personer med MS, finns på 
https://neuro.se/forum/amnen/traningstips-for-fotterna-pa-youtube/. Tipsen är 
användbara även vid andra neurologiska diagnoser. Instruktören talar engelska, men 
det går bra att hänga med tack vare att man ser de olika övningarna tydligt.  

/Ingrid 

 

 

https://neuro.se/forum/amnen/traningstips-for-fotterna-pa-youtube/


 

 

Vinterträd 
Trädets finaste tankar  

är förbehållna frosten 

knappt medvetna förr 

framstår de i klarhet 

där de lyfter sig från kronan 

där de förgrenas utåt 

sprödare och vitare 

ju närmare rymden. 

Ingenting som skymmer 

inte ens fåglar 

bara den nakna stammen 

mörk och verklig. 

Dikt av Solveig von Schoultz 

Ur Bortom träden hörs havet 1980 

 

Ge dig ut på promenad och leta upp ett evighetsträd!  

Linköpings kommun har utsett 200 evighetsträd, utspridda över stadens alla stads-
delar. Det är gamla och omfångsrika träd, som förbättrar luftkvaliteten och är en 
förutsättning för många andra växter och djur i staden. På bilden sitter Hillevi framför 

evighetsträd nr 41, en pil som växer i grönområdet nära Sparvgatan i Gottfridsberg.  

Läs mera på: https://Linkoping.se>bygga-bo-och-miljo>evighetsträd. 
 
/Hillevi 
 

 

 Alla hjärtans dag 

 

Alla Hjärtans Dag 14 februari, har ursprung  

i traditioner kring S:t Valentin under medeltiden.  

I Frankrike och England ansågs det vara den  

dag då fåglarna bildade par för året.  

På Alla Hjärtans Dag har man givit rosor och 

choklad som gåvor över hela världen och i  

Sverige sen 1956. 

 

/Ann-Christin 

 



 

 
Neuros diagnosdagar 
Som vi tidigare skrivit, uppmärksammar Neuro några neurologiska diagnoser 
under en egen dag varje år, samma dag som de flesta också uppmärksammas 
internationellt. 
Under årets första kvartal observerar vi följande diagnosdagar: 

 Internationella epilepsidagen 8 februari 

 Europeiska dagen för sällsynta sjukdomar (bl a myastenia gravis) 28 februari 

 Fokus på narkolepsi 14 mars 
Vi tar upp flera av årets diagnosdagar i kommande nummer av Neurobladet. 
 
 

Världsepilepsidagen 8 februari 2021 

Den andra måndagen i februari varje år genomförs 
Världsepilepsidagen. Syftet med dagen är att världens 
alla epilepsiförbund och länder gemensamt 
uppmärksammar epilepsi och dess konsekvenser.  
 
När hjärnan fungerar som den ska, finns en balans 
mellan att nervcellerna stimuleras och att de hålls 
tillbaka. Vid epilepsi är denna balans rubbad; en del  
av hjärnans nervceller är överaktiva och man får ett 
epileptiskt anfall när hjärnan förlorar kontrollen på överaktiviteten.  
Epileptiska anfall kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma 
individ är anfallen oftast likadana varje gång. 
 

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i Sverige. Läs mera på 
https://neuro.se/diagnoser/epilepsi/ om epilepsi; symtom, diagnos, behandling,  
hur det är att leva med epilepsi och mycket mera. 
 
/Ingrid 
 

 

Ur Språkrådets nyordslista 2020  

Boomer  Person i medelåldern eller äldre 
Hobbyepidemiolog  Person som utan expertkunskaper tvärsäkert uttalar sig om 

coronapandemin 
Immunitetspass  Intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset 
Kanskeman  Man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande 
Lesserwisser  Person som är mindre vetande men som trots detta förklarar  

ett fenomen för någon som vet mer 
Superspridare  Person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer 
Zoombombning  Intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom 

videomötestjänsten Zoom 
 

https://neuro.se/diagnoser/epilepsi/


 

 

Neuro Linköpings endagsresa till Stockholm och ABBA-muséet 
torsdag 15 april 2021 

 

Välkommen att anmäla dig till vår resa till Stockholm och ABBA-muséet.  

Avresa från Fontänen kl. 08.30 och åter i Linköping ca kl. 18. Buss-fika med kaffe  

och smörgås på uppresan. 

Vi besöker muséet som är handikappanpassat, och där får vi lyssna till alla ABBA-

medlemmarna via en audioguide på vår rundvandring. 

Efter besöket äter vi lunch på en närliggande restaurang. Före hemfärden tar vi en 

rundtur med bussen på Djurgården. 

Kostnad: 400 kronor för medlemmar, 500 kronor för icke medlemmar. I kostnaden 

ingår buss, fm-fika, inträde till muséet och lunch. Betala i första hand in avgiften på 

vårt PG 66 85 64-8 senast 29 mars. Glöm inte skriva 15 april och ditt namn. Meddela 

ev. specialkost. Betala i andra hand kontant på bussen. Anmälan senast 15 mars till 

Catharina Heimdahl 013-15 10 70 eller Ann-Christin Petersén 070-687 08 36 eller via 

vår mailadress linkoping@neuro.se. Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. 

 

 
Dikt av Anna-Karin Medin  
Sitter i ett väntrum och bläddrar i min iphone och hittar denna dikt som passar in på dagen.  

Dagen idag är en märklig dag  

Den är din  

Gårdagen föll ur dina händer  

Den kan inte få mer innehåll  

Än du redan har givit den 

Morgondagen vet du ingenting om  

Men dagen i dag den har du  

Använd dig av det  

Idag kan du glädja någon  

Idag kan du hjälpa en annan  

Dagen idag är en märklig dag 

Den är din. 

/Ann-Christin 

mailto:linkoping@neuro.se


 

 

Parasports arvsfondsprojekt Life in Motion  

Ibland blir det inte som det är tänkt och nu är det en sådan 
tid om något. Vi har nu varit i gång med Arvsfondsprojektet  
i ungefär fem månader. Vi kan tyvärr inte ha aktiviteter 
inomhus för tillfället, men tycker att det är viktigare nu kanske än någonsin att  
skapa tillfällen att kunna ses och motionera, självklart under säkra förhållanden. 

Vi erbjuder då både digital träning och utomhusaktiviteter som vi arrangerar, och  
fler pass räknar vi med att det tillkommer framåt. Ni är välkomna att komma och vara 
med oss på någon av våra träningar och träffar. Alla är med efter sina egna 
förutsättningar! Så här ser vårt veckoschema ut just nu: 

Måndag: Digitalt livepass Box och balans kl 16.00–17.00 (kontakta oss för att få en 
länk till passet) 

Onsdag: Trädgårdsföreningen med träffpunkt Tropikhuset kl 11.00–12.30.  
Promenad, boccia och fysövningar. Vi värmer oss med en kopp kaffe någon gång 
under tiden. 

Torsdag: Vidingsjö motionscentrum med träff vid anläggningen kl 13.30–15.00 
Promenad, boccia eller träna vid utegymmet. Vi värmer oss med en kopp kaffe någon 
gång under tiden. 

Fredag: Pulshöjande promenad med start kl 10.00 vid Scandic Linköping City.  

Vi tar hänsyn till Corona och är rädda om varandra, därför kommer vi hålla avstånd 
på minst två meter mellan varandra. Och stannar hemma om man känner minsta 
symtom. Begränsat antal till 8 personer vid aktiviteterna. Om ni har frågor eller vill 
hänga med, maila till mattias@linkopingsparasport.se eller ring 079-107 97 31. 

Allt gott, Linköpings Parasportförening och Life in Motion  
/Mattias Sköld  

 

Svärmors skepparfisk, enkelt men gott 

400 g torsk ½ citron  
1 tsk salt ½ dl vatten 
2 msk dill  smör 
2 msk persilja  

Smörj en traktörpanna i botten. Strö i dill och persilja så att botten täcks. Dela fisken  
i portionsbitar och lägg över det gröna. Strö salt på fisken och häll över saften från 
citronen (ca 2 msk) och vatten. Lägg några klickar smör överst eller servera smält 
smör till fisken. Koka upp och låt sjuda tills fisken är genomkokt, ca 8 min. 
 
/Ingrid 
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Kontaktuppgifter till styrelsen: 

Ordförande: Ann-Christin Petersén 

Telefon:  070-687 08 36 Mail: ac_petersen@bredband.net 

Vice ordförande: Hillevi Andersson 

Telefon:  070-974 00 67  Mail: hillevi.a.andersson@gmail.com 

Kassör:  Catharina Heimdahl 

Telefon:  013-15 10 70  Mail: bcheimdahl@gmail.com 

Sekreterare:  Ingrid Stenström Ling  

Telefon:  073-987 75 31 Mail: stenstromlingi@gmail.com  

Ledamot:  Robert Sjövall 

Telefon:  070-625 03 42 Mail: sjovall.robert@gmail.com 

Suppleant:  Eva Pettersson Wessman 

Telefon:  072-310 91 69 Mail: eva.wessman@gmail.com 

Suppleant: Margaretha Persson 
Telefon: 070-530 56 88 Mail: margaretha.persson@gmail.com  

 

Diagnosfrågor: Vänd dig till någon i styrelsen eller  
  till Neuros diagnosstödjare, telefon 08-677 70 11 

 
 
Neuro Linköping  Västra vägen 32, 582 28 Linköping 
  Mobiltelefon: 073-810 11 70 
E-post   linkoping@neuro.se 
Websida  www.neuro.se/linkoping 
Facebook  www.facebook.com/neurolinkoping 
Plusgiro 66 85 64 – 8 

 

Ansvarig utgivare: Ann-Christin Petersén 
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