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Neuroförbundet i Mark 2014-02-20 årsmöte




Årsmöte 2014 Mer foto finns här
NHR i Mark höll årsmöte den 20 februari på Örbygården. 50 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. Mötet
inleddes med en tyst minut.
I samband med mötet ändrade föreningen namn till Neuroförbundet i Mark och nya stadgar antogs.
Mötesförhandlingarna leddes av Janåke Sjöqvist, ordf. i HSO. Verksamhetsberättelsen visade på att 2013 varit ett aktivt år med vattengymnastik,
dagträffar, medlemsmöten, dagsresor m.m.
Styrelsen fick följande utseende: Ordförande Eva Peterson, vice ordförande Lena Claesson, kassör Marianne Jonasson, sekreterare Kicki Staffas,
övriga ledamöter Mariann Ryberg, Niklas Mårtensson, Jan Karlsson, Kenneth Jonasson, suppleanter Arne Hansson, Margareta Florén Olsson och
Karin Matson.

http://oldsite.neuroforbundet.se/lokalforeningar/vastra-gotaland/mark/vart-arkiv/2014-/
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Information lämnades om ändrade regler för innehav av rullstolar bl.a. Vidare informerades om problemen med färdtjänsten och att man ska anmäla till
både Västtrafik och kommunen om färdtjänsten inte fungerar.
Efter förhandlingarna smakade det gott med smörgåstårta och underhållning av Kristian Jarhult som sjöng till eget gitarr-ackompanjemang en rad visor
av Dan Andersson, Evert Taube, Nils Ferlin m.fl.
Ordförande tackade Janåke Sjöqvist och Kristian Jarhult med en blomma liksom till de kommittémedlemmar som avgått.
Vid pennan Eva Peterson

Föreningen har haft datakurs i vinter för hugna medlemmar. Kursen har varit mycket uppskattad. Här avtackas vår kursledare Kerstin Sandahl.
Text och foto Kicki Staffas

Vandringsdag med politiker och tjänstemän i Mark

Feedback

Datakurs
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Den 10 april anordnade HSO i Mark en vandringsdag med politiker och tjänstemän.
Neuro i Mark representerades av Lena, Margareta, Marianne J, Kenneth, Niklas och Kicki.
Neuro i Mark hade lånat 5 rullstolar och 5 rullatorer från Samrehab för att testas av tjänstemän och politiker. Andra lokalföreningar i HSO hade lånat
hjälpmedel som användes av deras specifika grupper.
Det var en mycket lyckad dag. Alla rullstolar och rullatorer var ute på vandring hela eftermiddagen. Några spontana kommentarer som hördes var "jag
trodde inte att det var så jobbigt att köra rullstol", "var gör jag av handväskan?" eller " så ont jag fick i händerna".

Feedback

Efter vandringen blev det en workshop om barnallergi. Kl. 19.00–21.00 var det paneldebatt med politikerna. Många frågor ställdes. Det var en intressant
dag och kväll.




Ordföranden i socialnämnden Per-Olof Hermansson vandrar med Marita Johansson SRF
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Text och foto Kicki Staffas

Neuroförbundet i Marks Köpenhamnsresa 24 -28 april 2014.

Torsdag förmiddag började 25 förväntansfulla resenärer resan mot vårt grannland Danmark i strålande sol. Resan gick söderut mot Malmö. På Hotell
Erikslund i Ängelholm serverades lunch. Därefter fortsatte resan via Öresundsbron till Köpenhamn. Hotell Scandic Sydhavnen var målet. Efter
incheckning och en stunds vila avåts en läcker middagsbuffé.
Fredagen hade en rundtur i Köpenhamn på programmet. En lokal guide tog oss runt i staden och pekade ut sevärda platser. Vi såg Amalienborg från
flera håll, hälsade på den lilla havsfrun och såg den vackra operan utifrån. Nästa gång ska vi se den inifrån var mångas önskan. Efter lunchen på
Hansens Gamle Familiehave där vi åt en dansk frukost bestående av "Sild, æg og rejer, fiskefilet med remoulade, hønsesalat med bacon, flæskesteg
med rødkål, brie med druer".
Därefter åkte vi till Carlsbergs bryggeri där vi fick vandra runt och se hur ölet tillverkas och historien om bryggeriet. Avsmakning av ölet ingick i besöket.
På kvällen fick vi ännu en läcker middagsbuffé.
Lördagen tillbringades på Konstmuseet Louisana. Huvudutställningen var av en okänd svenska konstnärinna Hilma af Klint (1862-1944), "A Pioneer of
Abstraction". En guide berättade om konstnärinnans och hennes verk. En helt fascinerande historia. Hilma af Klint (1862-1944), abstrakt pionjär ger en
översikt av en av Sveriges stora modernistiska konstnärer, den totala produktionen.
Den internationellt symposium fokuserar på sinnet och andan i fin-de siècle, som formade utvecklingen av abstrakt konst.
Hela dagen tillbringades på museet och i parken med avbrott av lunch på Gamle Humlebaek Kro, där serverades en gammal traditionell dansk maträtt
"Dansk hakkebøf med bløde løg med hvide kartofler, agurkesalat og brun sauce". På kvällen serverades en 3-rätters middag.

Måndag förmiddag trädde så hemfärden in. Efter frukost checkade vi ut och började resan hemåt. På hemvägen stannade vi och åt lunch på
Gullbrannagården, där passade vi på att summera våra intryck från resan och avtacka vår duktiga chaufför och reseledare Erik från Horreds buss.

Feedback

Söndagen gick i havets tecken. Vi besökte Den Blå Planet, ett akvarium med fiska från all världens hörn. En otroligt spännande vandring. Lunchen
serverades på Restaurang Ravelinen och bestod av "Stjerneskud af dampet og stegt rödspettefilet". En makalöst god lunch och underbar miljö. På
eftermiddagen gavs tillfälle för shopping för de som så önskade.




Text Eva Peterson och Kicki Staffas, foto Kicki Staffas.
Mer foto finns här
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Grillafton 2014-05-23
Fler foto att se finns här
Lagom till kastanjerna stod i blom hade Neuroförbundet i Mark sin årliga grillafton.
Solen sken från en klarblå himmel och temperaturen var behaglig.
Det kom 42 glada medlemmar som samlades runt grillarna med sin medhavda mat. Stundtals var det nästan köbildning. Föreningen bjöd på kaffe och
kaka.
Kvällens underhållare Jan-Erik Eliasson sjöng 50-tals låtar blandat med lite anekdoter och roliga historier. Många låtar kändes igen och alla sjöng med.
Många lotter såldes och många fina vinster delades ut. Eftersom det var vårens sista träff önskade man varandra en skön sommar och på återseende
till hösten.

Feedback

Dagträffar
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Några av alla fantastiska konstverk som

Feedback

skapats




Här är blider från dagträffarna. Det är friskvård och sittande gymnastik, oljemålning och hjärngymnastik.
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Neurodagen 2014

Fler foto finns att se här
Öppet hus hos Neuroförbundet i Mark.
Neuroförbundet i Mark inbjöd till öppet hus på Örbygården den 2 oktober. Styrelsemedlemmar hälsade besökarna välkomna och informerade om
föreningens aktiviteter. Bildspel visades på olika aktiviteter och resor som föreningen gjort. Oljemålningsgruppen ställde ut alster som producerats
under onsdagsträffarna.

Feedback

Neurolog Anders Larsson från SÄS Borås gav två mycket intressanta föreläsningar om sjukdomen MS. Han beskrev vad som sker i kroppen och varför
det blir dessa symtom. Vi fick en beskrivning av en sjukdom som har många olika förlopp.
Gick sedan över till att beskriva de olika behandlingsmöjligheter som finns idag.
Det finns bromsmediciner i form av injektioner och infusioner. Ett preparat har nu kommit i tablettform, vilket känns betydligt bekvämare än sprutor.
Det senaste som är på gång är stamcells-transplantation som i princip tar bort sjukdomen. Där pågår en studie kallad MIST-studien.
Många frågor ställdes och fick svar. En mycket givande information som gav hopp inför framtiden.
Dr Larsson tackades med applåder och en blomma på eftermiddagen och en paket på kvällen.



Mellan föreläsningarna besöktes vi av Sara Lindeberg. Hon har tillträtt som Kommunens tillgänglighetssamordnare. Tidigare hade kommunen en
handikappkonsulent. Denna tjänst lades ner men önskemålet att ha en person som har en övergripande syn på tillgänglighet har länge varit ett krav och
därför hälsar vi Sara varmt välkommen till sin nya tjänst.
Vid pennan Eva Peterson, foto Kicki Staffas.
Neuroförbundet i Mark har fyllt 30 år
Fler foto finns att se här
Neuroförbundet i Mark har fyllt 30 år och
detta firades i Mariebergsparken.
Ordförande Eva Peterson hälsade ett stort
antal gäster välkomna och alla försågs
med drink och tilltugg.
Därefter serverades en god och
uppskattad 3-rätters middag.
Ordförande gav en resumé över vad
föreningen gjort under dessa 30 år.
Aktiviteterna har varit många och har alltid
präglats av stor gemenskap och god
sammanhållning.
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En av gästerna var Kent Andersson,
kassaförvaltare i förbundstyrelsen och kassör i Neuro-Gbg, som på förbundsstyrelsen vägnar talade om att Neuro i Mark är en duktig förening som ofta
hänvisas till inför andra föreningar, pga att vi har en god anda och sammanhållning. Därefter överlämnade han ett diplom, en ros och 5 000kr till
föreningen.
Evert Hedberg representant för HSO framförde tack för inbjudan och önskade oss lycka till i fortsättningen. Flera medlemmar begärde ordet.
Under kvällen underhöll trion Någorlunda Mogna Män. Det var även några av gästerna som gick upp på scenen och underhöll oss med svängiga låtar.
Många passade på att ta sig en svängom. Tidvis var det riktigt trångt på dansgolvet.
30-års-jubileet blev verkligen en härlig fest!
Vid pennan Eva Peterson och Kicki Staffas

Feedback

Lussefesten 2014




Fler foto finns att se här
Neuroförbundet i Mark bjöd till lussefest på Örbygården. 40 medlemmar hälsades välkomna med varm glögg. När alla bänkat sig och skink-smörgåsen
serverats gästades vi av föreningens egen Lucia med följe som framförde ett uppskattat program.
Därefter tog Jan Mårtensson vid med en mycket underhållande repertoar till gitarrackompanjemang. Många visor blev till allsång medan andra var helt
nya för oss.

http://oldsite.neuroforbundet.se/lokalforeningar/vastra-gotaland/mark/vart-arkiv/2014-/

8/9

2018-06-18

2014 — Neuroförbundet

Många lotter såldes under kvällen vilket också gav vinster till de som hade tur.
Festen avslutades med att alla önskade varandra en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Vid pennan Eva Peterson
Foto Kicki Staffas
Tillbaka till sidans topp
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