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Bästa medlem

Ge inte upp i denna svåra tid, bättring kommer även utan den förväntade medicinska 
forskningen. Det varmare halvåret kommer att bjuda på en viss form av aktiviteter 
trots att pandemin troligen kvarstår i en förminskad intensitet.

Vi ska ha årsmöte som vanligt och det kommer att ska på samma sätt som förra året 
med några som deltager i stora salen och några som deltager på Zoom-länk. Det blir 
inga absoluta restriktioner likt Kina därför att flertalet människor i vårt land har 2 eller 
fler vaccindoser som försvar mot Covid-19 variationer.

Vi kommer att återvända till traditionella aktiviteter under kommande säsong och vi 
hoppas att Ung i Neuro kan utveckla nya aktiviteter som speglar de yngres behov i 
föreningslivet. Eftersom ålder inte utgör ett hinder så är alla välkomna till alla våra 
aktiviteter.

I alla föreningar så finns det alltid en önskan att de enskilda medlemmarna vill 
engagera sig i någon konstruktiv mening. Nu har det hänt igen och alla är välkomna 
på det sätt som passar medlemmen själv.

Redaktören

Anmälningar till våra verksamheter

Anmälan görs till Christel Piltoft Neuro föreningens telefon. Nytt är att vi har ett
mobiltelefonnummer som är 0763 - 191744 som finns bredvid vårt vanliga fasta
telefonnummer. Vi ber er lagra mobilnumret då det fasta numret kommer att fasas ut
allt eftersom.

TIPS I det fall Christel inte kan svara så kan du anmäla dig via SMS och på så sätt 
dela med dig av information som behövs för just den aktiviteten du vill komma till. 
Policyn är att Christel alltid återkommer med bekräftelse på anmälan eller återkopplar
vid oklarheter. Allt för att alla ska bli nöjda.
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Besök av Statarmuseet från Torup på Ringstorp

Tisdagen den 23 november besöktes föreningen av aktörer från Statarmuseet i 
Torup.

Aktörerna spelade upp ett trevligt och engagerande skådespel om hur det var att 
vara statare. Man berättade också om sin övriga verksamhet på museet.

Föreningen bjöd på kaffe med tilltugg.

Från Statarmuseets hemsida kan man läsa följande: Under år 1995 – 50 år efter 
statarsystemets avskaffande – invigdes Statarmuseet i Skåne i autentisk miljö inom 
Malmö Stads rekreationsområde intill Bokskogen mellan Torups slott och Bara i 
Svedala kommun inom riksområdet för kulturminnesvård.

Statarmuseet är resultatet av ett långsiktigt arbete med sin upprinnelse i ett 
folkbildningsprojekt – Statarliv i Skåne.

Statarmuseets verksamhet har byggts upp ifrån ett underifrånperspektiv där 
bevarandet, gestaltandet och förtydligandet av hur statarnas och lantarbetarnas del i 
industrisamhället framväxt och kulturarv främjats och utvecklat den historiska 
helhetssynen.

Statare var enligt Wikipedia. ”En statare var förr i Sverige en lantarbetare, som fick 
en stor del av sin lön (stat) in natura av en husbonde (jordägare)”.

Göran

Vår närvaro i den digitala mediavärlden

Facebook! Sidan hittas enklast genom denna länk 
https://www.facebook.com/NeuroVastraSkane/ eller om ni skriver "Neuro Västra 
Skåne" i sökrutan längst upp på Facebook. 

Hemsida.
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/vaestra-skaane/

Neuros Digitala Kalender.
https://neuro.se/kalender/

Ingrid Caro Östergren är vår administratör för sociala medier och hon nås lättast via 
vår Facebook-sida eller hennes e-post Ingrid.caro.ostergren@gmail.com
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Vägvalskonferens på Hotell Scandic Star i Lund den 14 december

Andjelina Gulevska Nilsson och Göran Öxell deltog på Vägvalskonferensen i Lund 
den 14 december. Denna var en av flera som genomförs på olika platser i landet.

Syftet med konferensen var att ge alla lokalföreningar möjlighet att yttra sig och ha 
synpunkter på den organisationsöversyn som Neuro genomgår. Omorganisations-
översynen handlar om att utreda förbundets organisation inklusive medlemskap och 
demokrati.

Alla deltagarna hade möjlighet att framföra sina synpunkter och förslag i olika 
grupparbeten.

Det fanns 5 grupper med olika teman att välja på och man fick individuellt deltaga i 3 
av dessa. Resultaten från varje grupp redovisades.

Från förbundet deltog P.J. Tjärnberg och konsult Annika Sundh Meiling, som också 
ledde konferensen.

Förutom att vi som lokalförening fick möjlighet att framföra våra åsikter, så skapades 
det nya kontakter med andra lokalföreningar och personer.

Andjelina och Göran

Presentation av styrelsen portionsvis

Det här inslaget i Pigan att göra en mindre presentation av de personer som kan och 
vill deltaga i lokalföreningens styrelse fortsätter med en av de äldre själarna i vår 
styrelse.

Pigans mobila enhet har gjort en kortare tur till Bårslöv och träffat den avgående 
redaktören Michael Kjeldal Olsen. Herr Olsen är ju dansk men har ingen som helst 
koppling till Olsen Brothers från Eurovision Song Contest eller det kriminella geniet 
Egon Olsen.

Vår egen Olsen är född och uppväxt i Solrød som lantbrukarson och rent historiskt 
beskrivet är faderns ägor dels det som utgör bebyggelsen i det moderna Solrød idag.

Efter avklarad militärtjänst blir Michael kontraktsanställd under många år i den 
danska militären och förlagd till Svanemøllens kaserne som ligger ganska centralt i 
Köpenhamn. Eftersom yrkesvalet på lång sikt kunde leda till att få tjänstgöra i verkligt
heta krigszoner och sådana uppdrag blir äventyr i en familjerelation så valde Michael 
att sadla om till busschaufför och det vet ju alla att det är en man med glatt humör.

Ett av Michaels stora intressen i livet är mat och det leder honom så småningom att 
bli bagare på Super Brugsen i Fredensborg. Innan dess, bara strax innan, så träffar 
han en svensk dam i Helsingør och det är det som leder våran Olsen till Sverige.
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Michaels utgångspunkt blev då Bårslöv medan han arbetade som bagare i 
Fredensborg. För er som inte bakar på egen hand och vill få en inblick i danska 
traditioner finns TV-program som Den Store Bagedyst på DR-TV eller en svensk 
variant från fornstora dagar i Nöjesmassakern där Preben & Preben visar hur man 
gör smørebrød på eget sätt under bästa sändningstid.

Som ni märker så finns det ännu ingen som helst koppling till svensk funktionshinder 
rörelse i herr Olsens liv. Öden och olyckor gör att Michaels liv förändras livshotande 
dramatiskt i ett slag 2014 och med lovande karma stiger en annan version av honom 
ut i Bårslöv, levande men med nya förutsättningar.

Ett av sätten som nyskadad att hitta i den djungel av stöd som finns i vårt välfärds-
system är att bli medlem i en förening som Neuro. Från att vara aktiv i början så 
valde Michael att bli mer konstruktivt aktiv 2019 med deltagande i styrelsearbetet och
även som redaktör i Pigan och allmänt IT-stöd för oss andra i lokalföreningen.

Funktionshindren gör inte att Michael behöver avstå sina intressen för mat, teknik 
eller fotografin. Roliga hunden Bella och en minst lika rolig katt är trivsamheter som 
förgyllt vardagen under många år. Även hos Michael tar djuren inledningsvis en 
ledande roll när det kommer nya gäster i huset.

Saker går inte alltid som det önskas och förändringar i livet har gjort att vår egen 
bagare Olsen har flyttat till Ringsted i Danmark och lever närmare släkt och gamla 
vänner. Han har visst flyt med att hitta ett helt nybyggt hem i markplan men har en 
lång väg att gå innan allt är på plats i vardagen.

Att flytta till ett annat land som funktionshindrad kan möjligen te sig som att flytta till 
en annan planet men det måste inte bli så. Michael vet inte om allt som kan vara en 
skillnad i omsorgen om samhällets svagaste men jag hoppas att vi kan hålla 
kontakten och på så sätt se vad som egentligen skiljer mellan två grannländer i 
Norden.

Styrelsen passade på att tacka Michael för gott samarbete innan avfärden mot 
Danmark och önskar lycka till i den nya livsmiljön.

Mobila Enheten

****************
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AKTIVITETER UNDER 2022

Vi kan bara försöka med vår planering och lokaler är bokade för de normala 
aktiviteterna under hela 2022. Det är bara virusspridningen och de påföljande 
restriktionerna som kan stoppa oss nu.

Konsekvensen av det successiva öppnandet av samhället gör att det blir trångt på 
marknaden så alla gamla aktiviteter kanske inte kan hållas under den normala 
tidsperioden. 

Håll fortsatt ut så går vi vidare med det som planerats.

ÅRSMÖTE PÅ RINGSTORP
Tisdag den 8/3 Start 18:00. Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan och 
även digitalt via Zoom-länk. Vid anmälan ange er epostadress om ni vill deltaga 
digitalt så vi kan skicka länk till er.
ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT på tel: 0763-191744 SENAST 1/3.

VATTENRIKET-RESAN (endagsturen med ny bussarangör)
Torsdagen 21/4 kl.8:00. Pris 400 per person. Detaljerad information går att läsa efter 
huvudlistan.
ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT på tel: 0763-191744 SENAST 21/3.

Häng med på endagsresan som ser ut så här

Äntligen hoppas vi att vi kan genomföra en resa igen. Tiderna är preliminära och kan 
justeras när vi närmar oss avresedatum. 

Den 21 april 2022 blir vi upphämtade med handikappanpassad buss från 
Sundspärlan buss och deras vana chaufför Urban. Hämtningen börjar i Billesholm vid
8.30 och sedan fortsätter vi till Bjuv och Helsingborg. 

Vi beger oss sedan till Naturum vid Kristianstad och får en guidad tur innan vi äter 
lunch på Bistro Årum mat och fisk.
Efter lunch beger vi oss till Åhus och ett besök på Absolut museet. Vi avslutar med 
kaffe med kaka innan vi kör hem. Beräknad hemkomst cirka kl 18.00. 

Ett mycket subventionerat pris är 400 kronor per deltagare. 

Bindande anmälan senast 21/3 2022. Meddela vid anmälan vilka hjälpmedel du 
behöver ha med dig och om du har några matallergier. Naturligtvis hoppas vi 
att alla som följer med är vaccinerade och har man minsta symtom på sjukdom 
avbokar man och stannar hemma. 
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Detta är ett samarrangemang mellan Neuro Västra Skåne och Bjuvs Handikapp-
förening 

Styrelsen för Neuro Västra Skåne, vald vid årsmötet 2021

Mariette Karlsson  Ordförande, mariette_karlsson61@hotmail.com, 0729-114579
Bodil Strömberg  Kassör, bodil.stromberg50@gmail.com, 070-2047157
Karin Schlyter  Sekreterare, karin.schlyter@telia.com, 0735-096224 
Jonny Bengtsson  Andre vice sekreterare, jb_night@hotmail.com, 0723-187010
Göran Öxell  Ledamot, goran@prokonsult.se, 0708-920602
Christel Piltoft  Ledamot, krizztel@hotmail.com, 0723-226898
Michael Kjeldal Olsen  Ledamot, michaelkjeldalolsen@gmail.com, 0708-155611
Angelina Nilsson  Ledamot, andjelina.nilsson@hotmail.com, 070-4387640
Lena Eliasson  Suppleant, lena.47.eliasson@gmail.com, 042-204148, 0733-122546
Rikard Lindén  Suppleant, vice sekreterare, 68linden@gmail.com, 0739-466712

Rut Nilsson  Studieorganisatör, runibi@gmail.com, 0733-827788

Vi önskar alla medlemmar en covid-fri vår.

Redaktör
Jonny Bengtsson
jb_night@hotmail.com
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