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INNEHÅLL  

Välkommen till en ny termin med nya utmaningar! 

Vi har redan dragit igång höstterminen med en resa till Arvika och 

Rackstadmuseet. Kultur följs sedan av en träff  om LGMD2i. Vi 

gör därpå ytterligare ett försök med att träffas vid Brattforsheden. 

September innebär också att vi uppmärksammar Neurodagen, 

dels med information på CSK, dels med en föredrag i hälsans 

tecken. Därefter ges ett nytt tillfälle att höra om tandhälsa på Re-

surscentrum. Vi välkomnar slutligen alla intresserade till en  

föreläsning om narkolepsi. 

Foto: Marcus Josephson 

Ansvarig för utskick: 
Susanne Tågmark 
karlstad@ 
neuroforbundet.se 
 

Tips och idéer om ut-
skicket kan skickas till 
kansliet. 
 

Foto: Jan Alexandersson 
          Eva Eiler 
          Marcus Josephson 
          Micael Karlsson            
          Susanne Tågmark 

Våra aktiviteter sker i samarbete med  

studieförbundet 
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               Hej igen ”Evryhopa”! 

       Bäst som det regnar, kommer det en skur – en påminnelse om att sommaren  

       sjunger på sista versen och hösten är redo, att ta över stafettpinnen. Blåsten  

       har legat i hela sommaren och är vältränad nu inför stundande höststormar –  

       vad månde det bliva?  

        Hoppas att ni har kunnat ladda batterierna något, för nu laddar vi om för en ny 

        termin och hoppas, att ni vill göra oss sällskap – utan er blir det en skral verk- 

                   samhet och definitivt ingen gemenskap, som vi alla behöver känna ibland. 

        Höstens stora händelse är Neuros förbundskongress i september, med delta- 

        gare från hela landet. Intressant att möta andra föreningar och fånga upp tips 

och idéer på verksamheter – ibland är idébanken både stängd och tom! Programmet är fullspäckat, men 

några pratstunder ska vi väl hinna med, om inte annat så i toaköerna, där vi hjulbenta brukar trängas 

långa stunder.                                                                                                                       

Detta får mig, att tänka på en gammal historia. – Vet ni hur steppdansen kom till? – Jo, i en barnrik familj 

med endast en toalett!  Tror ni att något bra, kan utvecklas ur vårt köande – vi kan bara hoppas.  

 

NYHET! Under september månad kommer ett handikappanpassat UTOMHUSGYM att byggas i Wenn-

bergsparken nära Mariebergsviken. Handikappföreningarna Karlstad, där vår förening ingår, har efter 

idogt arbete lyckats få bidrag beviljade från Allmänna Arvsfonden. De har både omständliga och princip-

fulla ansökningsförfaranden – lite som kamelen och nålsögat, om ni minns. Åtagandet gäller i tio år, så 

det gäller att hänga i.                                                                                                       

 

Fortfarande finns behov av sponsorer – tipsa oss gärna, tack!! Naturligtvis hoppas vi, att det kommer 

oss alla till nytta och också till nöje. Besök, prova på och tala om era synpunkter för oss = feedback, det 

behöver vi verkligen i alla sammanhang, för att utvecklas och orka hålla igång 

 

Neurodagen, vår dag, uppmärksammas under veckorna 39-40, (25/9 – 8/10). Då gäller det att på olika 

sätt uppmärksamma omvärlden om vår existens, våra behov, skyldigheter och rättigheter. Inte minst 

gäller det, att vi själva och våra ”nära o kära” känner till befintliga möjligheter och ser till att nyttja dem 

som finns. Det kan ibland vara både omständligt och påfrestande, men är ofta värt besväret – så håll ut!                                                                      

 

Våra aktiviteter på hemmaplan kan du läsa om i detta utskick. Ni får kolla, om något kan locka er ut ur 

stugvärmen. Jag vill uppmärksamma er på föreläsning torsdag den 5/10 på Resurscentrum – en angelä-

gen ibland skräckfylld och ofta dyrbar nödvändighet – tandläkaren! Birgitta Mossberg ska då ge oss info 

om bl.a. detta och tipsa oss om hur vi kan lösa problemen. Jag har aldrig förstått, varför tänderna inte 

tillhör kroppen och ingår i sjukförsäkringen – vet någon av er? Berätta gärna för mig, som varken kan 

eller vill förstå! 

 

Ha det gott till nästa gång vi hörs och ses!                                                                                                         

Mvh Gunilla SE (ordf.) 
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Caféträff  med Anna Gustafsson om LGMD2i 
 

En dag kom ett meddelande: 

”Hej. Jag skulle vilja föreläsa om mitt liv med LGMD2i. Livet behöver inte förändras så 

mycket tack vare humor, självinsikt och hjälpmedel. Personligen tycker jag att det finns för 

lite information om denna diagnos och jag vill förmedla mina erfarenheter.” Vi kontaktade  

brevskrivaren och resultatet av detta samtal blev denna caféträff. 
 

Limb-girdle muskeldystrofier (LGMD), på svenska skulder-bäcken-muskeldystrofier, är en 

grupp ärftliga muskelsjukdomar där muskelfibrerna långsamt bryts ned och ersätts av bind-

väv och fett. Nedbrytningen leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi). Namnet 

beskriver muskelsvaghetens utbredning. neuroforbundet.se 
 

Dag:  onsdagen den 6 september 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

senast tisdag 5 september. 

 

Aktiviteter 

 Utflykt till Brattforsheden - nytt försök! 
 

Höstens första utflykt i närområdet går till Brattforsheden mellan Karlstad och Filipstad, 

närmare bestämt till kulturreservatet Krigsflygfält 16. ”Ett kulturreservat bör ha förutsätt-

ningar att kunna ge besökare upplevelser som vidgar kunskapen och fördjupar förståelsen 

av kulturlandskapet och historien. --- Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt 

kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget 1939-

45. " www.krigsflygfalt16.com 
 

Brattforsheden erbjuder med andra ord såväl natur som kultur. Vi blir mötta ute vid väg 63 

av Jan-Erik Clerkestam, kontaktperson för stiftelsen Krigsflygfält 16, och får sedan åka in i 

reservatet tillsammans (biltrafik är annars inte tillåten). Vi blir sedan guidade på området 

och får även tillfälle att se oss om en del på egen hand.  
 

Dag:  söndagen den 24 september 

Tid:  kl.  10.00 - 14.00 

Plats:  Brattforsheden, samling vid väg 63, ca 45 km fr. K-d 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

senast onsdag 20 september. 

http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/om-neurologi/neurologiska-sjukdomar-a-o/l/
http://www.krigsflygfalt16.com/kulturreservat-20022457
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Neurodagen 2017 
 

I samband med Neurodagen finns vi som vanligt på plats i entréhallen på Centralsjukhuset 

i Karlstad. Du är välkommen att titta förbi! 
 

Dag:  måndagen den 25 september 

Tid:  kl. 10.00-15.00 

Plats:  Rosenborgsgatan, Karlstad 

Föredrag med Malin Schulz: 
 

”Fysisk och mental hälsa vid neurologisk sjukdom” 
 

Malin Schulz, personlig tränare som lever med multipel skleros och som skriver under ru-

briken ”Må bra” i Reflex, kommer till oss och föreläser. Som instruktör och PT har Malin 

Schulz inspirerat många att komma igång och utveckla sin fysik och hälsa. ”Att leva med en 

kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning är långt ifrån ett drömscenario. Men tyvärr 

drabbas några av oss och ibland vet vi inte ens varför. Att inte veta varför och att leva med 

ovissheten om framtiden, leder självklart till ökad oro.” Reflex nr 3/2017 
 

Dag:  onsdagen den 27 september 

Tid:  kl. 18.00-20.00 

Plats:  Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad 

Kostnad: Gratis för medlem, icke medlem 50 kr 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se  

senast fredag 15 september för att vara på den säkra sidan. 

Du kan läsa mer om Malin i tidningen Doktorn nr 2/2017, se länk här! 

Caféträff  med Birgitta Mossberg  
 

Efter många förfrågningar får vi än en gång möjligheten att lyssna på ett föredrag om hur 

man kan få, liksom söka hjälp för sina tänder - både för vård och ekonomiskt stöd. Denna 

gång tillsammans med intresserade på Resurscentrum. 
 

Dag:  torsdagen den 5 oktober 

Tid:  kl. 14.00-16.00 

Plats:  Träffpunkt Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, Karlstad 

Fika:   Kaffe & kaka 20 kr 

Neuroförbundet 

Värmland finns 

på plats på CSK 

25-28 september! 

Se även annons i 

dagspress! 

http://www.doktorn.com/artikel/yogan-blev-r%C3%A4ddningen-f%C3%B6r-ms-sjuka-malin
http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/resurscentrum/program/
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Medlemsmöte om Narkolepsi 
 

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom, som orsakas av störningar i hjärnans reglering av 

sömn och vakenhet. De vanligaste besvären är onormal sömnighet och sömnattacker, som 

är svåra att motstå. Det finns effektiva mediciner mot symtomen, särskilt mot sömnattack-

erna, men sjukdomen går inte att bota. neuroforbundet.se 
 

Sjukdomen blev mycket uppmärksammad för några år sedan, då ett antal personer blev 

sjuka i samband med att de hade vaccinerats mot svininfluensa och kanske har forskare nu 

upptäckt varför barn fick narkolepsi av vaccin. vaccinationer.se 
 

Vi får veta mer då vi får besök av  Johan Rådberg, överläkare i neurologi vid Centralsjuk-

huset i Karlstad. 
 

Dag:  onsdagen den 18 oktober 

Tid:  kl. 17.30-20.00 

Plats:  Norra Kyrkogatan 4, Karlstad 

Fika:  Kaffe & kaka 20 kr 
 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuroforbundet.se se-

nast fredag den 13 oktober. 

Restaurangchansen är ett häfte bestående av unika erbjudanden i form av köp 2 betala 

för 1. Detta innebär att den som använder kupongerna i häftet kan äta för ½ priset. I varje 

häfte finner man erbjudanden i form av allt från frukostbuffé, dagens lunch, a´la carte, fast 

food, café & bakelser, delikatesser m.m. Succén fortsätter med shopping, aktiviteter, tjäns-

ter m.m. från flertalet av de mest kända företag och butikskedjorna med upp till 50% ra-

batt. restaurangchansen.se  

Är du intresserad av nästa års häfte? Kontakta kansliet på tel 054-18 92 54 alt. karl-

stad@neuroforbundet.se 

Rapport resa till Rackstadmuseet   
Söndagen den 27 augusti - i strålande solsken - gick färden mot Arvika. Skaran hade på 

grund av olika orsaker blivit något decimerad, men trots det var det inget fel på deltagarnas 

reslust eller entusiasm. Att bussen dessutom kördes av vår egen favoritchaufför :-) gjorde 

heller inte saken sämre. På Rackstadmuseet blev vi omhändertagna av en guide, som berät-

tad lite om museet och utställningarna. Vi fick sedan utforska museet på egen hand. Resan 

fortsatte sedan till Gate gästgiveri, där vi välkomnades till ett dukat bord. Mätta, nöjda och 

glada njöt vi sedan en stund i solen innan vi, efter fotografering, fortsatte resan hemåt. Vi 

fick allt som allt en trevlig samvaro där vi alla var överens om vikten av att ta till vara som-

marens sista dagar. Att det även sker i sällskap av goda vänner gör inte upplevelsen sämre. 

Susanne & Eva 

 

Foto: Susanne Tågmark 

http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/narkolepsi/
http://vaccinationer.se/nyhetsinlagg/ny-studie-darfor-fick-barn-narkolepsi-av-vaccin/
http://restaurangchansen.se/
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Reseberättelse från London påsken 2017 
 

Om ni kommer ihåg så snöade det ymnigt på långfredagen i år. Vi skulle åka med flyg från Oslos flygplats Gar-

demoen tidigt på påskaftons morgon och hade naturligtvis redan bytt till sommardäck, vilket gjorde att starten 

på resan blev lite ”skakig”. Hur som helst – iväg kom vi! Som alltid när vi är på resa hade jag rullstolen med 

mig och vi hade checkat in den som specialbagage, som man oftast gör om man inte är hänvisad till att sitta i 

sin rullstol hela tiden. Då olika flygbolag har skilda önskemål om hur rullstolen ska packas ihop gjorde vi som 

flygplatspersonalen, som hjälpte oss, instruerade.  
 

Väl framme i London stod vi sedan och väntade på vårt bagage inklusive rullstolen och såg genast när rullsto-

len kom att något var galet - ryggen gick inte att fälla upp då ryggen var bruten. Vad göra? Vi hänvisades till en 

servicedisk i mitten av terminalen där en hjälpsam man snabbt satte sig in i läget och anropade hjälp i form av 

en frivillig hjälporganisation, som tog hand om passagerare som råkat ut för något och som behövde hjälp. 

Snabbt placerades jag och barnen på en bänk tillsammans med bagaget och försågs med kaffe och läsk av en 

pensionerad flygvärdinna samtidigt som min man fick följa med hennes kollega, en pensionerad polis, upp på 

kontoret där de undersökte möjligheten att hyra en rullstol under vår Londonvistelse.  
 

Efter en inte alltför lång stund var allt löst och rullstolen skulle levereras till oss på hotellet på påskaftons kväll. 

Så skedde också utan problem, visserligen en rullstol främst ägnad för transport, men dock en rullstol och  

resan var räddad! Har svårt att tänka mig att saken hade lösts lika enkelt en helgdag i Sverige om en brittisk  

turist råkat ut för något liknande, eller vad tror ni? 
 

Veckan i London blev lyckad och jag vill bara ge några tips på ställen och saker som är bra att veta på en Lon-

donresa med rullstol. För tunnelbanan finns en översiktskarta på alla tunnelbanestationer och om de är till-

gängliga eller inte. Kartan är dock inte riktigt att lita på då man är helt hänvisad till rullstol, eftersom det helt 

plötsligt kan komma några trappsteg att passera ner till perrongen dit man annars har åkt ned med hiss. En, 

enligt kartan tillgänglig, station kan också vara tillfälligt stängd och man hänvisas till en station långt bort från 

det tänkta målet.  
 

De flesta museer vi besökte hade också egna rullstolar att låna ut för den som inte orkar gå på ett museum, 

men som annars tar sig fram till fots. På museer var det också gratis entré för den som assisterade en person i 

rullstol, apropå den diskussion som finns i Sverige om personliga assistenter/ ledsagare och entréavgifter. På 

den botaniska trädgården, Kew Gardens, fanns det t.o.m. elmoppar att låna, liksom på köpcentrumet i Charlot-

tenberg, som vi passerade på hemvägen. De hundratals meter långa köerna till det stora pariserhjulet ”London 

Eye” passerades också snabbt, då personer i rullstol fick en gräddfil fram till hjulet, som också stannades då en 

passagerare med rullstol behövde äntra hjulet med en ramp. 
 

Slutligen, var inte rädd att resa ut i världen som funktionshindrad. I många länder är tillgängligheten t.o.m.  

bättre än vad den är i Sverige och människor är alltid mycket hjälpsamma. 
 

Susanne Tågmark 

Rapporter 
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Medlemsmöte Polyneuropati 2017-04-26 med Oskar Wickberg, Neurolog, CSK 
 

Polyneuropati: Tillstånd med nedsatt nervledningsförmåga och därmed nedsatt funktion i de perifera nerverna.  

Förekomst: 1-12% av befolkningen, 1-30% av äldre människor. 

Symtom: Börjar i regel i fötterna – sticker, bränner eller som känselbortfall, lätt svaghet som börjar i stortå – 

fotled vilket leder till gångsvårigheter. Symtomen sprider sig i regel långsamt uppåt i vaderna, sidlika handsym-

tom kommer senare. Flera nerver är påverkade samtidigt. Det rör sig enbart om perifera nervsystemet, sjukdo-

men sitter inte i hjärnan eller ryggmärgen. 

Utredning: Undersökning av känsel, vibration, stick, beröring – Rombergs test och/eller Neurografi.  Vid känd 

underliggande orsak räcker symtom för diagnos. En normal neurografi utesluter polyneuropati utom i ett 

mycket tidigt förlopp/akut polyneuropati. C-fibrerna ses inte vid neurografi, där får man i stället testa trösklar 

för värme och smärta. 

Blodprover: f-glu, elstatus, SR, CRP, TSH, leverprover, njurprover, proteinmönster. 

Differentialdiagnoser? – sensomotoriskt, sensoriskt, motoriskt 

Att tänka på: Lumbal spinal stenos – ALS 

Bakomliggande orsaker kan vara  

 Alkohol  

 diabetes 

 B-12 brist  

 Borrelia 

 Autoimmuna sjukdomar 

 Cellgiftsbehandling, myelom 

 Skelleftesjukan (familjär amyloidos) 

 Njursvikt 

 Charcot-Marie-Toth syndrom 

 Tungmetaller Yrkes- och Miljölösningsmedel 

 Tallidum 

 Pollodium 

 Reumatiska systemsjukdomar t.ex. SLE. Polyarteitis nodosa. 

 Vasculit som bara drabbar kärlen som försörjer nerverna (piopsi)  

 Immunförsvaret angriper myelinet t.ex. MS av neuropatisymtom. Behandlas med Saroten 

 Guillan Barré syndrom 

 AIPP-akut symtomutveckling. Behandlas med steroider och intravenöst immunglobulin, går alltid 

över. 

 SIDP-kronisk form. Boten är kanske värre än sjukdomen obehandlad. Behandlas med Steroider och 

cytostatika. 

Understödjande behandlingar av polyneuropati: 

Smärta: T.ex. Saroten i låg dos, Plåster capasin, cannabis (MS) TENS. 

Kramper: Epilepsimedicin, Baklofen fungerar vid perifer neuropati. 

Ortopedtekniska hjälpmedel: Fotvård, bara diabetiker kan få fotvård på recept. Promenera. 
 

Ann-Charlotte Rydberg 

Oscar Wickberg 

Foto: Eva Eiler 



 

 

    Sidan  8            MEDLEMS-NYTT / 2017 

Rapporter 

Caféträff  på Lindhés bageri och konditori 3 maj 
Maj månads caféträff flyttade vi ut till Lindhés i Viken i Karlstad. Vårens kylslagna väder 

gjorde dock att någon uteservering inte fanns tillgänglig. Vi fick istället tränga ihop oss in-

omhus, men finns det hjärterum…, som det heter. Godsaker fanns också, så det var inte 

synd om oss utan en trevlig fika- och pratstund fick vi. Viktig information är dock att ty-

värr får inte du som sitter i rullstol bli kissnödig för den minimala toaletten rymmer absolut 

ingen rullstol.  

Susanne Tågmark 

Resa Sliperiet i Borgvik 
Lördagen den 20:e maj var det så dags för vår årliga vårresa, som den här gången gick till 

konsthallen Sliperiet i Borgvik. Vädergudarna var med oss, dagen bjöd på riktigt försom-

marväder och vi bussades av vår egen favoritbusschaufför Torbjörn. Väl framme vid Slipe-

riet blev vi trots en något tidig ankomst mycket väl bemötta av Sliperiets ägare Oscar Mag-

nusson, som tog med oss på en underhållande och intressant konstvisning av såväl foto-

konst, som målningar och glaskonst m.m. De som inte själva kunde gå upp för den branta 

trappan till vinden kunde åka med den trapphiss som fanns och eventuella rullatorer eller 

rullstolar fick bäras upp. Väl uppe mötte oss en utställning med fem konstnärer tillhörande 

familjen Klenell.  

Därefter fick vi ta plats i restaurangen och bjöds på en måltid som var en fröjd för både 

öga och smaklökar. Även här servades vi på ett utomordentligt sätt av servispersonal och 

kockar. Så fortsatte turen till Kvarnen i Borgvik där vi tittade på bruksmiljön och njöt av 

den fina naturen. Några av oss hittade även en antik- och kuriosabutik där många föremål 

väckte minnen från barndomstiden till liv. Efter en trevlig och innehållsrik dag blev det så 

dags att styra kosan hemåt till Karlstad igen. 

Susanne & Eva 

Foto: Susanne Tågmark 

Våravslutning i Mariebergsskogen. 
Som traditionen bjuder så samlades vi onsdagen den 14 juni för vår trevliga våravslutning. 

Sammankomsten startade med tipsfrågor, sedan följde korvgrillning och fika + kaka där vi 

samtidigt hade en genomgång av de rätta svaren på tipsfrågorna och även utdelning av pri-

ser. Tur med vädret brukar vi ha och även i år fanns ”vädergudarna”  på vår sida och solen 

sken från en klarblå himmel. Det blev en trevlig stund med god förtäring, funderingar, 

skämt och skratt. 

Eva Eiler 

Foto: Susanne Tågmark 

Vårens sista caféträff  den 7 juni 2017 
Förra årets sista caféträff var på vår soliga innergård, den blev mycket uppskattad, så vår 

intention var att även i år träffas där och bjuda på kaffe och tårta. Tyvärr regnade det den 

här dagen så vi fick träffas i vår matsal på Norra Kyrkogatan 4 istället, men vi lyckades att 

få en mycket trevlig stund tillsammans och tårtan (hörde jag) uppskattades även i år. 

Eva Eiler 
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CAFÉTRÄFFAR  
Vi träffas som vanligt den första onsdagen i varje månad om ni fortfarande är intresserade.  
 

Tid:  14.00 - ca 16.00, då ni kan komma och gå som ni vill. 

Plats: Samlingssalen, Norra Kyrkogatan 4 (om inget annat anges) 
 

Reumatikerföreningen står som ansvarig för träffar i Bibliotekscaféet den andra onsdagen 

i månaden, träffar som Neuroförbundets medlemmar också är mycket välkomna till. 

Vi efterlyser än en gång kontaktmän till föreningen! 
 

Vi behöver, som vi tidigare har poängterat, kontaktpersoner ute i alla kommuner, som in-

går i vår lokalförening, personer som har öron och ögon öppna för våra frågor och vi sak-

nar fortfarande någon. Du som finns i Filipstad och Kil hör av dig och kontakta oss, för nu 

är det bara hos er vi saknar kontaktpersoner. 
 

Vill du göra en god gärning? Hör av dig!  

Du kan ringa eller mejla, så att vi får kontakt: tel 054-18 92 54 alt.  

karlstad@neuroforbundet.se, eller ring ordf. Gunilla på tel. 070-371 10 13. 

 

Träning 
 

Egenträning på Livskraft tisdag f.m. och fredag f.m. företrädesvis. På tisdag, onsdag & 

torsdag f.m. är det även gruppträning kl. 10.00-10.45 (funktionell träning, yoga och core-

träning) Se livskraft.cc/ för mer exakt schema! 
 

Rullstolsgymnastiken på KMTI fortsätter på torsdagar kl. 15.00-15.45 

Du som vill prova på, men som kanske inte har kommit dig för tidigare, kan få träna 5 

gånger kostnadsfritt och föreningen betalar. Ta bara kvitto och kom med dem till oss! 
 

2017 års Rehab-bad pågår v. 37 - v. 48 (Reumatikerföreningen) 

Är du intresserad av ridterapi?  
Ridterapi tränar stabilitet, styrka, koordination och kroppskännedom. Vi har  en grupp hos 

ridterapeut Daliah Longrée, max 2 personer/tillfälle dagtid på lördagar.  
 

Ring och anmäl att du vill komma på tel. 076-576 64 84 
 

Verksamheten äger rum utomhus och personer som vill rida måste klara av att sitta på en 

häst som leds av en ledsagare. Upplägget blir anpassat efter gruppen.  

Hör av dig till kansliet på tel. 054-18 92 54 om intresse finns. Vi kanske måste ordna med 

fler grupper och kanske har du/ni särskilda önskemål. 

Du kan kontakta Daliah genom att ringa eller SMS:a till 076-5766484 eller skicka e-post 

till karlstad.fysioterapi@gmail.com.  

Daliah Longrée 

Foto: Jan Alexandersson 

mailto:karlstad@nhr.se
http://livskraft.cc/
https://www.kmti.se/
https://karlstad.reumatikerforbundet.org/rorelseaktiviteter/
C:/Users/Susanne/Documents/Utskick/Utskick nr 3 2013/Bilder/Ridterapi.png
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3/10          Kent Ekberg: När bilen kom till Värmland och Karlstad  
          När började vi köra bil i Värmland och hur såg bilarna ut på den tiden?  Några bilägare  

                            som passerar revy är bröderna Löfberg i Karlstad, makarna Fjaestad i Arvika och  

                            Selma Lagerlöf som blev bilägare 1923 då en Hupmobile anlände till Mårbacka. 

Kent Ekberg är f d intendent vid Arvika Fordonsmuseum.  

Fri entré 

10/10 Johannes Anyuru: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar  
Anyurus prisade roman handlar om hopp och hopplöshet i dagens Europa, om vänskap och svek, 

och om terrorns och fascismens teater. Han har skrivit en dystopi om ett Sverige runt 2030 som 

präglas av rasism och skräck.  

Arenan Entré: 50 kr/30 kr för medlemmar i Karlstad bokcafé och studenter.  

17/10  Per Svensson: Frihet, jämlikhet, reformation: 500 år med Luther  
 Året är 1517, platsen en kyrkport i den tyska staden Wittenberg. En ung, ilsken munk har fått nog 

av katolikernas avlatsbrev och rökelsedimmor och spikar upp en lapp med sina teser på porten. 

Resten är historia. Per Svensson skildrar mannen vars idéer präglat västerlandet i femhundra år. 

Svensson är en idag ledande kulturskribent i Sydsvenskan och författare. 

Arenan  Entré: 50 kr/ 30 kr för medlemmar i Karlstad bokcafé och studenter. 

24/10 Sara Paborn pratar om sin roman Blybröllop 

 Blybröllop är en komedi med mörka undertoner och en sanslös skildring av ett äktenskap i upplös-

ning. Med bitande humor skildrar den en mogen kvinnas minst sagt överraskande väg till frihet. 

Det är skönt att se Irenes transformation från underdånig fru till att ta kontrollen över sitt liv. 

 Fri entré  
31/10 Anna Laestadius Larsson: Människan, konstnären och gåtan Hilma af Klint 
Arenan Hilma af Klint (1862-1944) är det svenska 1900-talsmåleriets största doldis som följde sin inre röst 

och försökte utföra det omöjliga. 

 I över fyrtio år efter hennes död låg hennes tavlor gömda, bl. a på en vind i Stockholm, och samla-

de damm. Så en dag 1986 dök en del av tavlorna upp på en utställning i Los Angeles. Vem var 

denna konstnär och var kom hon ifrån? Hur hade en sådan skatt kunnat ligga gömd så länge? 

 Fri entré 
7/11 Bokmingel 
 Välkomna till ett härligt bokmingel där vi frossar i böcker och läsning. Under kvällen kommer 

bibliotekspersonalen att presentera nya böcker från höstens bokutgivning. Vi bjuder på dryck och 

tilltugg. 

Fri entré och gratisbiljetter 
Gratisbiljetter bokas och hämtas hos Turistbyrån/ Kontaktcenter, tel. 054/540 24 70.  

Begränsat antal så först till kvarn! Biljetterna är ogiltiga om inte platserna intagits senast 10 

             min. före programmets start. 
14/11             Nordisk biblioteksvecka: Kura skymning 

Vi tänder levande ljus och läser ur Ulla-Lena Lundbergs bok Is, som hon fick Finlandia-priset för 

2012. Is porträtterar livet på en ö långt ute i havet på ett äkta och storslaget sätt. 

Fri entré 

21/11 Vladislav Savic: Nationalismens framfart – ett nytt 1930-tal idag? 
 Vi ser i dag hur hela världsordningen håller på att skakas om och nya allianser som håller på att 

bildas i en allt osäkrare politisk omvärld.  

 Är demokratibegreppet – så som vi formulerat det från 1945 och framåt hotat? Kan EU överleva 

den här utvecklingen? 

 Vladislav Savic, tidigare Sveriges radios korrespondent, ger en genomgång kring utvecklingen i 

Europa och delar av den övriga västvärlden. 

Fri entré 
 

Vid entré: Biljetter bokas och hämtas hos Turistbyrån/Kontaktcenter, tel. 054/540 24 70. Biljetter-

na släpps 14 dagar innan respektive bibliotekskväll.  

 

Höstens bibliotekskvällar 2017 – tisdagar kl. 19.10 

Efterlysning!  

Vi har en kvinna med NPH (Normaltryckshydrocefalus ) + shunt, som önskar kon-

takt med någon med liknande diagnos. Hör av dig så kan vi förmedla en kontakt! 

http://www.karlstad.se/Uppleva-och-gora/Bibliotek/Kalender-Biblioteken-i-Karlstad/
http://www.karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Kultur-i-Bibliotekshuset/
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Info. ges av Lennart Johansson 054-540 54 88 alt. Carin Wallman 054-540 55 14 

Caféverksamhet kommer att hållas på torsdagseftermiddagarna, vidare finns  

möjlighet att låna side-by-side-cykel och att träna på gym. 

Anhörigstöd, Rosenbadsgatan 2, 652 26 Karlstad  

Datum: 21 september 2017 
Tid: kl. 14:00 - 16:00 
Plats: Träffpunkt Resurscentrum 
Adress: Rosenbadsgatan 2 

Höstmarknad på Alsters herrgård 9-10 september 

Höstmarknad i herrgårdsparken med närproducerad mat, värmländsk slöjd och hant-
verk. Fokus på skörd och skördetid. Aktiviteter för stora och små.  

Gratis buss från Stora torget.  

 

Entré 20 kr. Kontant eller Swish. Parkeringen är begränsad men parkeringsplatser 
finns även tillgängliga på Lantmännen/Granngården. 

Gratis stadsbuss går direkt mellan Stora torget och Alsters herrgård. Bussarna trafi-
keras enligt nedanstående den 9:e och 10:e september: Stora Torget - Alsters Herr-
gård avgångstider: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 och 16:00. Alsters Herr-

gård - Stora Torget avgångstider: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 och 
16:30. 

Läs mer på karlstad.se! 

Kondoleanser 
 

Ring endera direkt till Neuroförbudet Karlstad med omnejd på 054-18 92 54 och betala in 

valt belopp på Bg 5559-8213 eller till Handikappförbunden Värmland 054-18 04 65 och 

tala om att du vill att pengarna ska gå till lokalföreningen. Du kan också lämna minnesgå-

vor genom www.neurogavan.se/gava/minnesgava/, men då går pengarna till förbundet. 

 

Musikunderhållning med Café 

Kerstin Andeby, Göran och Janne underhåller 

Café med kaffe och kaka - kostnad 20 kr - Alla seniorer är välkomna! 

Artscape 
 

Mellan 24 juli och 18 augusti skapade konstnärer från hela världen tillsammans med 

svenska och lokala värmländska kollegor offentlig konst i elva av regionens kommuner. 

Storskaliga muralmålningar, men även skulpturer och andra typer av gatukonst finns där-

för att skåda över hela Värmland.  
 

Läs mer på artscape.se 

 

http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/resurscentrum/program/
http://www.karlstad.se/Uppleva-och-gora/Evenemang-i-Karlstad/Evenemangslista/?event=45519&oid=0
http://www.karlstad.se/Uppleva-och-gora/Evenemang-i-Karlstad/Evenemangslista/?event=45519&oid=0
http://www.neurogavan.se/gava/minnesgava/
https://www.artscape.se/2017
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KANSLIET är 

bemannat som 

vanligt: mån, ons, 

tors, fre med tel tid 

kl. 10-12 och tis tel 

tid kl. 13-15 förut-

om den första ons 

i mån. (café). Träf-

fas således säkrast 

f.m. utom tisdagar. 

Du kan dock ringa 

hela dagarna. När 

ingen är inne kan 

Du lämna ett med-

delande på tele-

fonsvararen. Du 

kan också ringa till 

Hkpf Karlstad på 

tel. 054-18 66 00. 

Medlems-nytt per e-post? 

Vill du få utskicket via datorn? Natur-

ligtvis kommer ni att kunna få Med-

lems-nytt via vanlig post om det är ett 

alternativ som fortfarande passar er 

bättre. Ni som däremot vill ha utskicket 

per e-post behöver bara skicka in er e-

postadress till karlstad@ neuroforbun-

det.se, så ordnar vi det.  

 

En aktuell e-postadress behövs ock-

så för att kunna ta del av de mycket 

uppskattade nyhetsbrev som Riks-

förbundet skickar ut, liksom andra 

utskick från oss i lokalföreningen. 

Anslagstavlan 

Medlemsavgift     2017  2018 
 Huvudmedlem                380:-              380:- 

  med eller utan neurologisk sjukdom/skada  

  får tidningen ”Reflex” 
  
         Närståendemedlem              225:-             200:- 

  får inte tidningen ”Reflex”      

  man behöver inte bo i samma hushåll för att  
 anses som närstående MEN man måste ha en 
 huvudmedlem som man knyter sitt medlemskap till      

Vill du annonsera i 

Neuroförbundet 

Karlstad m.o:s med-

lemsblad hör av dig 

till  vårt kansli: 

054-18 92 54  Neuroförbundet Karlstad med omnejd, N:a Kyrkog. 4, 652 24 KARLSTAD 

tel.: 054-18 92 54  e-post: karlstad@neuroforbundet.se  bg 5559-8213 

webb: neuroforbundet.se/karlstad 

Stöd din  

favoritförening -  

PRENUMERERA  
på Bingolotto! Just nu 

får du ett presentkort på Coop, värde 200 

kronor som välkomstpremie.  Ring Folk-

spel tel. 0771-440 440 eller gå in på folk-

spel.se 

Nästa utskick  

beräknas ske i  

oktober-november 

Hör av dig till vårt 

kansli om du vill få 

något infört! 

Gå in och se vad som sker  

på vår Facebook-sida och  

gilla gärna sidan! 

RESTAURANGCHANSEN 

2017/2018 
Det finns fortfarande 

några ex. av årets häfte 

och app hos oss! Ring 

eller skicka e-post så 

lägger vi undan till er! 

Skulle du vilja få hembesök av oss? 

Även under år 2017 finns möjligheten kvar att 

få besök - i första hand för våra medlemmar 

boende i Karlstad. 

Vi tar med fikabröd och ett glatt humör! 

Låter detta som något för dig?  Ring i så fall till 

oss på tel. 054-18 92 54 och anmäl ditt intresse 

så bestämmer vi lämplig dag och tid tillsam-

mans. 

Hälsn. Susanne och Eva på kansliet. 

Neuroförbundet i Almedalen, Visby 

För första gången har det under Almedalens 

historia hållits ett seminarium om neurologisk 

rehabilitering på hästryggen. Den ägde dessut-

om rum i ATG:s paviljong och det måste ses 

som en seger för Neuroförbundet Dalarnas 

kamp för ridterapin som självklar rehabilitering. 

Lyssna på poddreportaget!  
 

Lyssna på poddradioreportaget om neuroreha-

bilitering på hästryggen som ägde rum i ATG:s 

paviljong på Almedalen 2017> (MP3-

dokument, 10.2 MB)  

Köp också Bingolottos  

Julkalender när den är här! 

Frågeställningar som läggs fram till för-

bundskongressen 8-10 september  

 Medlemsavgifter 

 Föreningslivet i morgon 

 Samordnad opinionsbildning 

 Demokrati 

Frågorna kan diskuteras på Facebook i grup-

pen ”neuroförbundet - inför kongress 2017” 

om du blir vän med gruppen. 

mailto:karlstad@nhr.se
mailto:karlstad@nhr.se
https://www.bingolotto.se/bingolotto-prenumeration/
https://www.bingolotto.se/bingolotto-prenumeration/
http://neuroforbundet.se/PageFiles/70156/Almedalspremi%c3%a4r%20f%c3%b6r%20seminarium%20om%20vinsterna%20med%20H%c3%a4stburen%20rehabilitering%20-ridterapi.mp3
http://neuroforbundet.se/PageFiles/70156/Almedalspremi%c3%a4r%20f%c3%b6r%20seminarium%20om%20vinsterna%20med%20H%c3%a4stburen%20rehabilitering%20-ridterapi.mp3
http://neuroforbundet.se/PageFiles/70156/Almedalspremi%c3%a4r%20f%c3%b6r%20seminarium%20om%20vinsterna%20med%20H%c3%a4stburen%20rehabilitering%20-ridterapi.mp3
http://neuroforbundet.se/PageFiles/70156/Almedalspremi%c3%a4r%20f%c3%b6r%20seminarium%20om%20vinsterna%20med%20H%c3%a4stburen%20rehabilitering%20-ridterapi.mp3

