
Villa Pollux
Gatenhielmsv. 17, Halmstad
Telefon: 035-10 50 24
Mail: halland@neuro.se

Hemsida: neuro.se/halland
Youtube: Neuro Halland
Postgiro: 140-9424
Swish: 123 10 27 150

Neurodagarna
För att öka medvetenheten om Neuro för allmänheten har vi ett flertal aktiviteter som kan 
besökas på plats, flera går även att följa digitalt. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla.

Traumatisk hjärnskada och vägen tillbaka
Torsdag den 6 oktober kl. 14-16 
Live från Högskolan i Halmstads Medielabb (via Zoom)
Anmäl dig på neuro.se/halland
Med anledning av Neurodagen bjuder Neuro Halland i 
samverkan med Högskolan i Halmstad in till ett livesänt 
panelsamtal om läkning av traumatiska hjärnskador, vad 
som avses med livskvalitet, rehabilitering på individens 
villkor och betydelsen av hopp och vilja. Publik kan ställa 
frågor anonymt via text, som sedan tas upp av panelen.

Medverkar i panelsamtalet gör: 
Carina Holgersson, ordförande i Neuro Halland,  
IT-projektledare, extrem hjärntrötthet efter operation.
Jonathan Golding, talangfull ishockeymålvakt, upprepade 
hjärnskakningar.
Emil Bengtsson, traktor- och maskinintresserad, hjärn-
blödning till följd av bilolycka som 20-åring.
Frida Johansson, äventyrare, utbildad fysioterapeut, 
 upprepade hjärnskakningar.
Andreas Ivarsson och Morgan Johansson representerar 
Halmstad Högskola.

Tillbaka till livet – Rehabilitering  
anpassad till individens behov 
Paneldiskussion med politiker och företag
Onsdag den 5 oktober kl. 18-19.45 
Stadsbiblioteket i Halmstad, Hallandsscenen
Representanter från Neuro Halland kommer att träffa 
 regionpolitiker och företag för paneldiskussion om vikten  
av sammanhållen rehabilitering. Livesänds även via 
 bibliotekets  Facebooksida. Sök under evenemang!

Utställning 
21 september – 9 oktober 
Stadsbiblioteket Halmstad
Neuros medlemmar berättar om sina erfarenheter och 
hur det är att  leva med en neurologisk diagnos.

Hjärnan är fantastisk 

när den får rätt förutsättningarFörbeställ vårt magasin!
Vi är mitt upp i arbetet med att ta 
fram ett magasin tänkt att fungera 
som ett hjälpmedel för dig som drab-
bats av neurologisk sjukdom eller är 
anhörig som vill hjälpa och stötta. 
Magasinet vänder sig även till dig som 
arbetar i vården eller är med och på-
verkar och fattar beslut. 
Förbeställ ditt exemplar på  
neuro.se/halland

Information och diskussion
Lördag den 1 oktober kl. 11-15 
Stora torg, Halmstad
Möt representant från Neuro Halland och diskutera  
rehabilitering med oss.
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sept.Hjärnan – Vikten av rehabilitering 

Föreläsning med Ida Sandberg från Valjeviken
Onsdag den 28 september kl. 18-19.45 
Stadsbiblioteket Halmstad, Hallandsscenen
Ida Sandberg, leg. fysioterapeut från Valjeviken berättar 
om det framgångsrika projektet där MS-patienter efter 
inneliggande rehabilitering plus uppföljning under två års 
tid fått avsevärt förbättrade levnadsvillkor. Livesänds även 
via bibliotekets  Facebooksida. Sök under evenemang!
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Neurodagarna genomförs med stöd av Neuroförbundet och Region Halland.

Föreläsningsdag
Lördag den 8 oktober kl 11-15 
Varberg
Föreläsning med Jan Lexell, specialistläkare i rehabilite-
ringsmedicin och med Freya Elderfield, arbetsterapeut, 
om hjälpmedel och stöd i vardagen.
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BLI MEDLEM!



Kommande aktiviteter

MEDLEMSTRÄFF 

Söndag den 30 oktober kl.13-16 bjuder Neuro Halland 
in till medlemsträff på Villa Pollux i Halmstad. Vi äter en 
god lunch tillsammans och det bjuds på underhållning. 
Kostnaden är 50 kronor för våra medlemmar och 200 
kronor för övriga. Vi vill ha er anmälan senast måndag 
den 24 oktober via tel. 035-10 50 24 eller via mail hal-
land@neuro.se. Transport till villan sker på egen hand. 

FÖRELÄSNING

”Hjärnan är fantastisk” 
med Carina Holgersson

Föreläsningen hålls vid följande tillfällen:
24 oktober, kl. 18-20.30 – Villa Pollux, Halmstad
31 oktober, kl. 17-19.30 – ABF, Varberg
14 november, kl. 18-20.30 – Våxtorps Bygdegård
21 november, kl. 19-21 – NTO-gården i Långaryd
28 november, kl. 18-20.30 – ABF i Kungsbacka

Anmälan sker till kansliet via telefon 035-10 50 24 eller 
maila halland@neuro.se senast dagen innan. Kostnad 
för föreläsningen är 50 kronor för medlemmar och 150 
kronor för övriga. Det bjuds på kaffe och kaka. Se mer 
information på vår hemsida.

PÅ GÅNG FRAMÖVER 

Medlemsresa till  Valjeviken
Under våren 2023 erbjuder vi två medlemsresor till 
 Valjeviken för alla medlemmar i lokalföreningarna i 
Halmstad (Laholm/Hyltebruk), Varberg-Falkenberg och 
Kungsbacka. Det kommer vara en lägre kostnad där mat, 
aktiviteter, föreläsningar, buss och boende ingår. Det 
finns möjlighet för medresenärer till subventionerad 
kostnad.

För att gå vidare med planeringen vill vi gärna ha in 
intresseanmälningar från er som kan tänka er att följa 
med till Valjeviken. Meddela oss genom att ringa  
035-10 50 24 eller maila halland@neuro.se

Prova-på-vecka 5 dagar, 27 mars-31 mars 
Prova på rehabiliteringsinsatser. För dig med neurolo-
giska diagnoser, inriktning, muskler, balans och fatigue 
(mental och fysisk trötthet).

Nystartskurs 3 dagar, 24 april–26 april 
Syftar till att nydiagnostiserade ska finna redskap för att 
möta en ny livssituation.

Titta gärna in på vår hemsida neuro.se/halland, Face-
booksida Neuro Halland och vår Youtubekanal Neuro 
Halland för att hitta mer information om vad som händer 
i föreningen. Vi uppdaterar med information inför aktivi-
teter och träffar.

Villa Pollux
Gatenhielmsv. 17, Halmstad
Telefon: 035-10 50 24
Mail: halland@neuro.se

Hemsida: neuro.se/halland
Youtube: Neuro Halland
Postgiro: 140-9424
Swish: 123 10 27 150

Neurodagarna
För att öka medvetenheten om Neuro för allmänheten har vi ett flertal aktiviteter som kan 
besökas på plats, flera går även att följa digitalt. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla.

Traumatisk hjärnskada och vägen tillbaka
Torsdag den 6 oktober kl. 14-16 
Live från Högskolan i Halmstads Medielabb (via Zoom)
Anmäl dig på neuro.se/halland
Med anledning av Neurodagen bjuder Neuro Halland i 
samverkan med Högskolan i Halmstad in till ett livesänt 
panelsamtal om läkning av traumatiska hjärnskador, vad 
som avses med livskvalitet, rehabilitering på individens 
villkor och betydelsen av hopp och vilja. Publik kan ställa 
frågor anonymt via text, som sedan tas upp av panelen.

Medverkar i panelsamtalet gör: 
Carina Holgersson, ordförande i Neuro Halland,  
IT-projektledare, extrem hjärntrötthet efter operation.
Jonathan Golding, talangfull ishockeymålvakt, upprepade 
hjärnskakningar.
Emil Bengtsson, traktor- och maskinintresserad, hjärn-
blödning till följd av bilolycka som 20-åring.
Frida Johansson, äventyrare, utbildad fysioterapeut, 
 upprepade hjärnskakningar.
Andreas Ivarsson och Morgan Johansson representerar 
Halmstad Högskola.

Tillbaka till livet – Rehabilitering  
anpassad till individens behov 
Paneldiskussion med politiker och företag
Onsdag den 5 oktober kl. 18-19.45 
Stadsbiblioteket i Halmstad, Hallandsscenen
Representanter från Neuro Halland kommer att träffa 
 regionpolitiker och företag för paneldiskussion om vikten  
av sammanhållen rehabilitering. Livesänds även via 
 bibliotekets  Facebooksida. Sök under evenemang!

Utställning 
21 september – 9 oktober 
Stadsbiblioteket Halmstad
Neuros medlemmar berättar om sina erfarenheter och 
hur det är att  leva med en neurologisk diagnos.

Hjärnan är fantastisk 

när den får rätt förutsättningarFörbeställ vårt magasin!
Vi är mitt upp i arbetet med att ta 
fram ett magasin tänkt att fungera 
som ett hjälpmedel för dig som drab-
bats av neurologisk sjukdom eller är 
anhörig som vill hjälpa och stötta. 
Magasinet vänder sig även till dig som 
arbetar i vården eller är med och på-
verkar och fattar beslut. 
Förbeställ ditt exemplar på  
neuro.se/halland

Information och diskussion
Lördag den 1 oktober kl. 11-15 
Stora torg, Halmstad
Möt representant från Neuro Halland och diskutera  
rehabilitering med oss.

1
okt.

5
okt.

6
okt.

28
sept.Hjärnan – Vikten av rehabilitering 

Föreläsning med Ida Sandberg från Valjeviken
Onsdag den 28 september kl. 18-19.45 
Stadsbiblioteket Halmstad, Hallandsscenen
Ida Sandberg, leg. fysioterapeut från Valjeviken berättar 
om det framgångsrika projektet där MS-patienter efter 
inneliggande rehabilitering plus uppföljning under två års 
tid fått avsevärt förbättrade levnadsvillkor. Livesänds även 
via bibliotekets  Facebooksida. Sök under evenemang!

9
okt.

21
sept.

Neurodagarna genomförs med stöd av Neuroförbundet och Region Halland.

Föreläsningsdag
Lördag den 8 oktober kl 11-15 
Varberg
Föreläsning med Jan Lexell, specialistläkare i rehabilite-
ringsmedicin och med Freya Elderfield, arbetsterapeut, 
om hjälpmedel och stöd i vardagen.

8
okt.

Villa Pollux
Vår föreningslokal Villa Pollux, är belägen vid 
Brottet i Halmstad. Här finns vårt kansli och det 
anordnas olika aktiviteter och möten. 
 Villan har en samlingslokal för 50 personer, fullt 
utrustat kök, två anpassade dubbelrum och toalet-
ter. Här kan man njuta i den stora trädgården som 
även rymmer en boulebana. Det finns även möjlig-
het att hyra lokalen för egna arrangemang.

BLI MEDLEM!


