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ORDFÖRANDE HAR 
ORDET! 

Sommaren 2018 kommer vi väl alla att komma ihåg för 

värme, värme och ännu mera värme. Nu har hösten kommit 

med blåst, regn och kyla. I veckan fick jag skrapa bilrutan 

vilket känns tidigt då vi är i september månad. Föreningen 

startade sin verksamhet i augusti med en endagsresa till 

Askersund. Första månadsmöte var på Tekniska verkens 

museum med brunch och idag har vi haft Neurodagen på US. 

 

MS-gruppen, gruppen för hjärntrötta, badgruppen samt gruppen på rörelse och hälsa 

har också kommit igång med sina träffar. 

Föreningens lokal på Fontänen börjar bli klar, det som återstår är att vi ska bära upp 

pärmar som sedan ska sorteras. Jag tror också att vi måste köpa in ytterligare en 

hyllsektion. Jag hoppas Ni alla kommer till Fontänen lördagen den 20 oktober klockan 

14.00 – 16.00 då föreningen har sin årliga höstmarknad. I år satsar vi stort på vår 

loppmarknad. 

 

Nu i höst kommer regeringens LSS-utredning att presenteras. Utredningen som 

tillsattes våren 2016 har hela tiden varit starkt kritiserad, men det dröjde länge innan 

denna kritik verkade uppmärksammas av regeringen. Oavsett vad utredningen kommer 

fram till kan ekonomi inte sättas framför människoliv. 

För en tid sedan beslutade högsta förvaltningsdomstolen att sondmatning är ett 

grundläggande behov för personer med funktionsnedsättning och att denna grupp 

därför har rätt till assistans. Detta får anses vara ett litet steg i rätt riktning. 

Längre fram i tidningen ser ni vårt kalendarium om planerade aktiviteter – skriv upp 

datum och klockslag i Era kalendrar så att Ni inte missar något. 

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att NHR-bladet ska ges ut fyra gånger 

under 2019 (under 2018 har ni fått tre). 

 

 

Var rädda om Er!  

Ann-Christin                  

 



Endagsresa 23 augusti till Askersund och 
Vätterns norra skärgård 

 

Efter bussresa från Fontänen till Askersund och dess hamn, steg ett 25-tal medlemmar 
ombord på M/S Wettervik för en trevlig tur ut på norra Vättern med öar och kobbar.  
När vi kommit ut på sjön bjöds vi på fika och smörgås, samtidigt som kaptenen 
ombord guidade och berättade om skärgården. Vi kunde bland annat se Stjernsunds 
slott på avstånd. 
 

 
Så nådde vi vårt mål; Grönön, som är ett 
naturreservat med god tillgänglighet tack vare anlagda 
stigar och bryggor. Här kunde vi strosa runt eller sitta 
på bryggorna och njuta av den karga, men vackra 
naturen under någon timme, innan det var dags att gå 
ombord igen för att äta vätternlax. Efter kaffet på 
maten lämnade vi Grönön och återvände till 
Askersund. 

 
 
Sista programpunkten på vår dag var ett studiebesök 
på Venus chokladfabrik på gångavstånd från hamnen. 
Här bjöds vi på information om chokladtillverkningen 
och liten provsmakning. När alla var nöjda med sina 
chokladinköp, påbörjades färden hemåt mot 
Linköping. 

/Ingrid Stenström Ling 

  



Kalender höst 2018 / vår 2019 

  

Höstmarknad  
20 oktober  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 
Medlemsmöte november 

17 november  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

Regionråd Torbjörn Holmqvist informerar om e-hälsa.  

Att använda e-tjänster underlättar för alla östgötar att vara en aktiv part i sin 

vård och hälsa. 

 

Julfest 
15 december  14.00–16.00  
Vagnhallen, Fontänen  

 

Månadsmöte 
3 februari  14.00–16.00  
Bergkvists rum 138, Fontänen  

 

Årsmöte 
12 mars  18.00–20.00 med kåseri av Carina Glenning från Corren 
Vagnhallen, Fontänen  

 
Samtalsgrupp MS  
5 november  17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen  
3 december 17.30–19.30  Leijonhufvuds rum, Fontänen  
  
Hjärngänget på Fontänen 
Kontakta samordnare eller se hemsidan för datum 

Badgruppen startar i mitten av januari 

Självträningen på Rörelse och hälsa, Neurorehab startar omkring 

månadsskiftet januari - februari  



Hjärngänget hösten 2018 

Neuro Linköpings samtalsgrupp för personer med hjärntrötthet kallas Hjärngänget. 
Enligt nyordning i höst, träffas vi på Fontänen torsdag klockan 10.00–12.00 en gång 
per månad.  

Vid vårt septembermöte samtalade vi för att lära känna varandra och pratade om vad 
gruppen kan göra förutom att prata om hjärntröttheten och dess konsekvenser. Till 
exempel nämndes Mindfulness med Yoga och Måleri. Vi ordnar också informella 
möten för fika eller promenad tillsammans. 
 
Vid mötet 18 oktober, fortsätter vi samtala. Gången därpå; 15 november, kommer 
fysioterapeut Anncharlotte Åberg, Rörelse och hälsa Neurorehab, för att presentera 
Mindfulness med Yoga och låta oss prova på. 

Sista mötet för hösten blir 13 december. Inbjudan för anmälan skickas ut till deltagare 
enligt sändlista. Den som vill veta mera kan kontakta Ingrid Stenström Ling, se 
kontaktuppgifter på baksidan. 

 

 

MS-gruppen hösten 2018 
MS-gruppen hösten 2018 

Under hösten 2018 har vi fokuserat på att prata och att lära känna varandra. Vi har 

några nya ansikten och även en del välkända. Det vi talat om är vårt mående, vår 

historia, insjuknande, relationer, välmående och kost. Ja, allt som hör livet till.  

Nästa gång som är den 5/11-2018 ska vi tala om återhämtning; Hur gör vi (och andra) 

för att återhämta sig/oss? Vad är våra uppfattningar om vila? 

Kosten är viktig och har stor betydelse för välbefinnandet. Till något av vårens möten 

kommer vi att söka efter någon som ska föreläsa om näring och kost i relation till ms. 

Välkomna att kontakta Alexandra Fransson för mer information om gruppen. 

 



 

 

INBJUDAN 
Humor och hälsa, 7 november 2018 

 

Funktionsrätt Östergötland arrangerar föreläsningen Humor och hälsa. Den 

är till för alla som vill veta mer om glädjens betydelse för vår hälsa. 

• Kan lycka tillverkas? 

• Kan man skapa ett glatt immunförsvar? 

• Optimist eller realist – vad mår vi bäst av? 

• Finns det glada bakterier? 

Cathrine Tibbling är en väl anlitad föreläsare som under 20 års tid spridit 

kunskap om glädjens betydelse för vår hälsa, relationer och attityder. 

Kom till en föreläsning som bollar positiv forskning i ett energiskt tempo 

och med en stor portion humor. 

Tid: 7 november klockan 18:00-20:00 

Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 

Anmälan: Ring kansliet på 013-12 30 60 eller mejla till  

karin@funktionsratt-ostergotland.se. 

 

Sista anmälningsdag 30 oktober 

  



Egenträning i Handikappföreningarnas regi 

Våren 2019 

 

Handikappföreningarna i Linköping erbjuder självträning i lokalerna hos Rörelse 
och hälsa Neurorehab på Garnisonsområdet. 
 
Träningen kommer att ske på individuell basis och under eget ansvar. Detta innebär att 

Du måste vara medlem i någon handikappförening, med hänsyn till försäkringsfrågan. 

Det kommer att finnas stödpersoner, fysioterapistuderande, under träningstiden och 

vid eventuella tveksamheter rörande program eller dylikt, kan dessa personer stödja 

Dig. De kommer att finnas på plats 15 min före resp. efter träningstiden. 

Verksamheten bygger på självträning, med eller utan assistent. 

 

Öppettider: Tisdagar kl. 16.30-18.00 

Start:  skiftet januari - februari 

Lokal:  Brigadgatan 20 B, Linköping 

 

Anmälan sker till Catharina Heimdahl Telefon 013-15 10 70 alt. via mejl 

bcheimdahl@gmail.com  NEURO LINKÖPING, som är kontaktperson för bokning 

av träningstillfälle. Uppge gärna ifall Du är intresserad av någon speciell 

träningsapparat, för att undvika köbildning. 

Träningsavgiften på 300 kr/termin betalas till NEUROFÖRBUNDET 

LINKÖPING innan Du påbörjar träningen, pg 66 85 64-8 

Eventuella återbud till träningstillfället behöver ej meddelas. 

Tips för Dig som åker färdtjänst är att boka en fast tid för att undvika förseningar, 

adress Rörelse och hälsa neurorehab, Brigadgatan 20 B. 

Du som tidigare tränat på Rörelse och hälsa neurorehab kan använda dig av ditt tidigare 

träningsprogram, som eventuellt kan uppdateras av fysioterapeutstudenten.  

Du som ej har träningsprogram sedan tidigare bör uppge det när Du anmäler 

Dig. 

V Ä L K O M M E N! 
  

mailto:bcheimdahl@gmail.com


Höstbrunch 16 september 

Söndagen den 16 september hade Neuro Linköping höstens 

första medlemsmöte som denna gång var förlagd till 

Tekniska verkens museum vid Valla gård i Linköping. 

Undertecknad hälsade välkommen och informerade om 

höstens aktiviteter, bland annat höstmarknaden den 20 

oktober. Därefter informerade Sören Brandt om museet där 

det finns många 

spännande 

föremål och 

bilder där vi 

kunde uppleva 

vardagslivets 

utveckling från sekelskiftet och framåt, 

liksom Tekniska verkens historia inom 

vatten, avlopp, renhållning, fjärrvärme och 

mycket mer.  

Ingrid Stenström Ling informerade om Neurodagen som i år var den 28 september. Då 

det var brunchens dag bjöds alla på en härlig och god lunch.  Lotterivinsterna idag var 

blomstercheckar. 

Ann-Christin 

 

 

 

 

Kära medlemmar!  

Om Ni vill spela bingolotto och samtidigt stödja 

NEURO Linköping så kan Ni prenumerera på lotter! 

Då Ni beställer lotterna talar Ni om att det är just 

NEURO Linköping Ni vill stödja. Föreningen får då 

en viss summa per lott.  

Vid prenumeration Ring Folkspels kundcenter 

0771-440 440  

Tack för Ditt bidrag! //Styrelsen

  



Neurodagen fredag 28 september 

Neuro Linköping arrangerade Neurodagen fredag 28 september med föreläsningar 
på US. Vårt tema var rehabilitering vid neurologisk diagnos.  

 
Efter kort introduktion och välkommen till de 30-
talet medlemmar, anhöriga och vårdpersonal som 
hörsammat inbjudan, föreläste Wolfram Antepohl 
från rehabmedicinska kliniken, där många patienter 
med neurologisk diagnos vårdas, bland annat för 
rehabilitering under perioder med intensiv-träning.  
Wolfgang pratade om "Modern neurorehabilitering 
utifrån aktuell kunskap och forskning." Förr tänkte 

man att hjärnan hade skarpa gränser mellan områden som styr kroppens olika 
funktioner. Dagens syn på hjärnan är att den är plastisk; formbar, flexibel och har 
anpassningsförmåga.  
Funktionsförbättring efter en hjärnskada sker genom att de drabbade områdena 
återhämtar sig och genom att man kompenserar, t ex genom att man lär sig 
använda vänster hand i stället för höger. Men dessutom omfördelas uppgifter till 
andra områden i hjärnan, oftast angränsande. Nya kopplingar och i viss mån nya 
nervceller bildas.  Rehabilitering efter en skada ger snabbt resultat i början, men 
sedan planar förbättringskurvan ut. Med återkommande intensivträning kan 
”rehab”-kurvan påverkas positivt. 

På bilden syns Wolfgang överlämna till enhetschef Lena 
Helander från Rörelse och hälsa.  
 
Lena berättade om rehabilitering vid neurologisk 
diagnos på Rörelse och hälsa Neurorehab under 
tidsbegränsade perioder utifrån det medicinska 
behovet. Den kan innehålla individuell behandling, 
träning i grupp och egen-träning i anpassat gym. 

Teamarbete är honnörsord. Den viktiga rehabiliteringsplanen ska upprättas och 
följas. 
 
I samverkan mellan Rörelse och hälsa och Linköpings kommuns Kommunrehab 
görs gemensamma hembesök, man konsulterar gärna varandra, har gemensamma 
möten och samordnad vårdplanering. 
Kommunrehab arbetar med rehabilitering i hemmet; med bedömning, kartläggning 
av behov, bostadsanpassning, hjälpmedel och specifik träning. Man har nyligen 
bildat ett Neuroteam som är bollplank för övriga Kommunrehab när det gäller 
personer med neurologisk diagnos.  
 
/Ingrid Stenström Ling 



Välkommen på Gröt- och Luciafest 

 

När: lördag 15 december 2018 kl 14-16 
Plats:  Vagnhallen på Fontänen 
Pris:  50 kr/pers som betalas vid entrén 

(100 kr för ej medlemmar) 
 

Program 
- Tomteorkestern spelar 
- Luciatåg 
- Tomtegröt och skinksmörgås 
- Kaffe och kaka 
 

Stort jullotteri (vinster till 
lotteriet går bra att lämna på 
månadsmötet 17 november) 
 

Anmälan senast den 1 december till  
Kia Heimdahl 013-15 10 70, bcheimdahl@gmail.com  
Michael Greén 076-92 19 671 
 

Anmälan är bindande, vilket betyder att du måste 
betala även om du uteblir.  
 
Neuro Linköping äger rätt att ändra i programmet.  
 

Välkommen! 
  



ANANASPAJ 

8 bitar med vaniljglass, grädde eller vaniljkesella till servering 

 

Pajdeg 
150 g smör 
1 dl socker 
3 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 

Fyllning 
2 dl crème fraiche 
1 stor burk krossad ananas eller 2 små burkar 
1 ägg 
1/2 dl socker 
1 tsk vaniljsocker 
1 1/2 dl kokos 

Gör såhär 

Sätt ugnen på 200 grader. 
Smält smöret. Blanda med socker, mjöl och bakpulver. Tryck ut degen i en 
pajform. 
Blanda ihop ingredienserna till fyllningen. Häll den i pajformen. 
Grädda i 20-30 minuter. Låt svalna. 

Servera pajen med vaniljglass, vispad grädde eller varför inte vaniljkesella. 

 

Mycket gott! 
Ann-Christin



 

Kontaktuppgifter till styrelsen 2018 

Ordförande: Ann-Christin Petersén 

Telefon: 013-16 08 36 Mail: ac_petersen@bredband.net 

Vice ordförande: Alexandra Fransson 

Telefon: 070-433 20 59 Mail: franssonalexandra@gmail.com 

Kassör: Catharina Heimdahl 

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

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling  

Telefon: 073-987 75 31 Mail: stenstrom.ling@comhem.se 

Ledamot:  Hillevi Andersson 

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

Suppleant: Michael Greén 

Telefon: 076-921 96 71 Mail: michael.green@spray.se 

Suppleant: Ingela Mattsson 

Telefon: 073-577 71 54 Mail: ingelamattsson@live.com 

 

Diagnosfrågor: Vänd dig till någon i styrelsen eller  
 Neuros diagnosombud  08-677 70 11 

 
 

Juridiska frågor: Kontakta Neuros rättsombud        08-677 70 19 

 
 
Neuro Linköping  Västra vägen 32  
 582 28 Linköping 
 Telefon: 013 – 10 11 32 
E-post  linkoping@neuro.se 
Hemsida www.neuro.se/linkoping 
Facebook www.facebook.com/neurolinkoping/ 
Plusgiro 66 85 64 - 8 

mailto:bcheimdahl@gmail.com
http://www.neuro.se/linkoping

