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Neuro Malmö önskar alla
medlemmar en härlig vår

EVENEMANG

NYHETER

TEMATRÄFFAR

NÅGRA ORD FRÅN DEN NYA ORDFÖRANDEN…
Så var då årsmötet 2019 genomfört och ett nytt verksamhetsår står framför oss.
Först vill jag tacka för förtroendet att bli vald till ordförande.
Tillsamman med den nya styrelsen och kansliet, kommer jag, att jobba för att
förbättra alla medlemmars villkor, i det alltmer hårdnande samhället. Vi ska påverka politiker och andra beslutsfattare med medlemmarnas bästa framför ögonen.
Samtidigt ska vi erbjuda gemenskap och olika aktiviteter för att stimulera och
ge möjlighet till rekreation.
Det kommer ni att se genom vårt digra program under året.
Jag vill också nämna att vi är uppsagda för omförhandling av hyran.
Det är ett problem som vi just nu håller på att hantera. Hyresvärden vill ha en
hyreshöjning med över 62 %.
Detta kan innebära att vi behöver se oss om efter en ny lokal.
Som ni känner till, delar vi lokalen och hyran med tre andra föreningar och ingen förening är intresserad eller kan betala den nya höga hyran.
Nu tittar vi framåt, mot ljusare tider och med många nya aktiviteter tillsammans med er.

En glad och härlig vår önskar
er nyvalde ordförande Bengt Olsson

Bengt Olsson
Ordförande Neuro Malmö
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KÄRA KAMRATER OCH MEDLEMMAR
Styrelsen arbetar ständigt med många olika frågor, allt för att ge våra
medlemmar de bästa förutsättningar för ett bra och aktivt liv. Vi hinner
dock inte alltid med allting, vi skulle behöva hjälp av er.
Vi är inte bara en neurologisk förening, vi är också en kamratförening.
Alla är vi kamrater och hjälper varandra så gott vi kan. Med vad som
helst, när som helst, det behövs.
Någon som kan och vill hjälpa till med små aktiviteter då och då.
T.ex. duka eller duka av m.m. Det får bli när ni vill kan och orkar.
Ni har kanske en hobby som ni vill dela med våra kamrater och medlemmar? T.ex. sy, virka, musik, mat osv. ja vad som helst vi kan göra tillsammans.
Hör av er till kansliet via antingen malmo@neuro.se eller 040—12 59 59.
Claes-Göran Berndt
Vice ordförande

Välkommen på torsdagsträff. Fortfarande med fika naturligtvis.
Neuro Malmö bjuder alla medlemmar på fika varje torsdag kl. 13. Vi håller på till ca. kl. 15.
Vi håller till i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6, på bottenplan.
Ni anmäler er som vanligt via 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se.

När ni anmäler er till evenemang där någon typ av mat ingår, påminner vi er att ni måste ange eventuell specialkost. Detta gäller även
för er assistent
Dessutom påminner vi om att alla evenemang måste betalas i förväg.
Speciellt vid resor. Det går bra att swisha in betalningar på 123 344 49 57
Information kring detta får ni från kansliet vid anmälan.
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REDAKTIONEN HAR ORDET …
Vi får börja med att gratulera Brita Petersson och Anita Thunell till vinsten i förra numrets tävling. De hittade ordet som var gömt i korsordet.
Missa inte Neuro Malmös succeartade tävling/tidsfördriv: Vårkrysset i slutet av tidningen. Vi rekommenderar er att leta en stor del av svaren via datorn.
Via datorn förresten. Vi kommer att dra igång våra teknikträffar under våren. Här kommer vi helt
och hållet ägna oss åt Mobilt BankID. Vi kommer att fokusera på sådant som ni som medlemmar vill
och behöver. Framöver kommer vi även att gå igenom lite om 1177.se. Detta som ett led i vår satsning på E-Hälsa.
Många har hört av sig och tyckte det var alldeles för lätt kryss i förra utgåvan. Den här gången blir
det lite svårare. Dessutom måste ni ha alla svaren rätt. Naturligtvis blir vinsten desto större.
Neuro Malmö har ju haft årsmöte och en hel del förändringar i styrelsesammansättningen ha skett.
Flera nya ledamöter som säkert kan föra in nya tankar och vinklar, för att förbättra verksamheten.
Den nya styrelsesammansättningen kan ni läsa om längre fram i Bladet.
Vi kommer fortsätta jobba med olika former av samarbete. Förhoppningsvis kan vi få till ett möte under april med alla lokalföreningar och länsförbundet i Skåne. Neuro Malmö och Neuro Lundabygden
har redan inlett ett nära samarbete. Mellan dessa lokalföreningar har ett samarbete främst skett genom att dela med sig av sin respektive evenemang.
Även i år kommer vi arrangera Neuropromenaden. Den kommer, som vanligt, att gå av stapel i Pildammsparken den 11/5 mellan kl. 13 och 15. Nytt för i år är att vårt riksförbund är mer engagerade i
evenemanget. Läs mer om detta framåt i Bladet.
Som ni säkert kommer att märka när ni läser denna utgåva, blir det en ganska intensiv månad i maj
med flertalet evenemang.
Länsförbundets ombudsmöte/årsmöte är också bestämt till den 13 april i Ystad, Martins Catering på Missunnavägen 5. Oavsett vad ni sett eller hört tidigare.

RAPPORT FRÅN TACO-KVÄLLEN
Fredagen den 8 februari var vi ett stort gäng som samlades på kansliet
och åt en underbar taco-måltid. Med efterrätt efteråt. Mmmmm...
Flera nya ansikten som vi hoppas kommer igen på andra evenemang.
Vi tackar Gunilla och Sonja för inköp och allt fixande och förberedande.

När ni anmäler er till evenemang där någon typ av mat ingår, påminner vi er att ni måste ange eventuell specialkost. Detta gäller även
för er assistent
Dessutom påminner vi om att alla evenemang måste betalas i förväg.
Speciellt vid resor. Det går bra att swisha in betalningar på 123 344 49 57
Information kring detta får ni från kansliet vid anmälan.
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KOMMANDE AKTIVITETER
Sida
APRIL
10 april

Onsdagen

MS-snack. Neuro Lundabygden arrangerar.

6

19 april

Fredagen

Bingo med mat

9

4 maj

Lördag

Vårresa

16

6 maj

Måndag

Polyneuropati-nätverksträff

13

8 maj

Onsdag

MS-snack. Neuro Lundabygden arrangerar.

6

8 maj

Onsdag

Teknikkväll med fokus på Mobilt BankID

7

9 maj

Torsdag

Anhörigforum arrangerad av Malmö Stad

15

11 maj

Lördag

Neuropromenaden i Pildammsparken

16

14 maj

Tisdag

MS-föreläsning i Börshuset i Malmö

15

14 maj

Tisdag

Strokedagen på SUS Malmö

14

18 maj

Lördag

Vårmiddag på Ribersborgs Restaurang

16

27 maj

Måndag

Grillning med MS-snack-gruppen.Neuro Lundabygden arrangerar.
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MAJ

JUNI
Resa till Värmland. Samarrangemang mellan Neuro Skåne och Neuro

2—5 juni

Sön—Ons

7 juni

Fredag

Trivselgruppen

7

15 juni

Lördag

Ut i det Blå

6

Lundabygden.
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Utöver ovanstående har vi våra stående aktiviteter. Läs mer om dessa i bladet.
Håll dessutom koll på hemsidan för evenemang som inte finns planerade ännu.
Massage
Torsdagsträff med fika kl. 13 till 15. Ring & anmäl er
Fotvård

11
3
11

Flera av ovanstående aktiviteter kan ni läsa mer om i detta nummer så det är bara
att bläddra vidare.
Massagen och fotvården finns inte med i kalendariet. Dessa tillfällen är på skiftande
datum. Kontakta kansliet för information och bokning. Onsdagsträffarna har blivit
torsdagsträffar och är som ni säkert förstår på torsdagar varje vecka.
Som ni ser har vi en vår framför oss med flertalet aktiviteter. Och fler aktiviteter
kommer! Håll även utkik på hemsidan, Facebook och Instagram.
Adress till hemsidan är: https://neuro.se/malmo och till
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UT I DET BLÅ

LÖRDAGEN DEN 15 JUNI

Vart är vi på väg?
På 10 poäng:
En härlig dagstur väntar där bussen tar oss
med på fina vägar och utsikten bjuder ögat på
skön natur i vårskrud. Tick-tack, tick-tack, ...

På 8 poäng:
Längs vår resa kommer vi att njuta av
frukt och bär, blommar och blad samt go’ mad.
Myed mad å madaro.
På 6 poäng:
Vi kommer så klart inta förmiddagsfika,
eftermiddagsfika och lunch i en miljö
med gamla anor och falnad stjärneglans.
Nä, det var väl det vi trodde. Ingen vet var vi ska. Inte ens vi själva, eller ...
Vi lämnar Malmö kl. 9, samling kl. 08:30 och beräknas vara tillbaka vid kl. 18:30.
Kostnad 250:-. Observera att avgiften skall betalas senast dagen för evenemanget.
Betalning sker via antingen bg. 273—2816 eller swish 123 344 49 57. Glöm inte
ange ditt namn och evenemanget du anmäler dig till.
Anmälan gör ni genom att kontakta vårt kansli senast en vecka innan evenemanget,
antingen via 040 — 12 59 59 eller malmo@neuro.se.

MS-SNACK

(Har du lust till lite MS-snack? Välkommen till gänget!)

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund för en stunds samvaro! Följande
Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras
tider är bokade hittills:
till ett pris av 20:-.

- Onsdagen den 10 april kl. 15.00-17.30
- Onsdagen den 8 maj kl. 17.00-19.30

Anmäl dig senast förmiddagen samma dag!
Tel 046 - 15 70 57
e-post: lundabygden@neuro.se

DESSUTOM:
Grillning på Habo gård i Lomma måndagen den 27 maj.
För mer information – hör av dig till
Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Hör gärna av dig till Stefan Franck, som håller i gruppen!
Tel 070—664 94 06, e-post: stefancampman@hotmail.com
Alla resor ska betalas i förväg via antingen bg. 273—2816 eller swish 123 344 49 57.
Glöm inte ange ditt namn och evenemanget du anmäler dig till.
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TEKNIKTRÄFF DEN 8 MAJ
Onsdagen den 8 maj mellan kl. 18 och ca. kl. 20 kommer vi att köra igång detta
igen. Vi kommer, på detta första tillfället, helt och hållet koncentrera oss på
’Mobilt BankID’.
Vad är det? Hur fungerar det? Hur installerar jag det? Hur använder jag det? Vi
kommer försöka hjälpa till med allt detta. Så gott vi kan.
Under kvällen kommer vi även att ta en liten fika.
Anmälan gör ni genom att kontakta vårt kansli,
antingen via 040 — 12 59 59 eller malmo@neuro.se.

TRIVSELGRUPPEN
Vårens träffar med Trivselgruppen på fredagarna fortsätter. Dock kommer ett av tillfällena att ändras från den 28/6 till den 7/6. Och inget annat.
Vi träffas och äter något till självkostnadspris. Vi bara snackar, umgås och sätter
våra diagnoser åt sidan för en liten stund.
Anmälan görs på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se.
Välkomna önskar Sonja och Gunilla
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Har du frågor kring vår lokalförening och våra evenemang, kontakta malmo@neuro.se eller ring oss
på 040—12 59 59
Lokalföreningen i Malmö tillhör det rikstäckande Neuroförbundet som är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever med en diagnos eller
symtom och lägger man till familjer och anhöriga som också påverkas, kan man verkligen prata om
folksjukdomar.
Neuroförbundet har redan cirka 13 000 medlemmar över hela landet och vi växer med varje medlem. Både personer som själv har diagnos och anhöriga är medlemmar i förbundet. Neurologiska
sjukdomar syns inte alltid. Men vi hörs.
Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. Vi vill ha ett samhälle där människor
med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Svensk neurosjukvård och behandling är eftersatt och det finns stora brister.
Idag kan vården avgöras beroende på var du bor, inte alltid efter dina behov. Bland annat saknas
cirka 300 neurologer.

- Diagnosinformation, kurser och seminarier
- Medlemstidning och e-nyhetsbrev
- Personlig rådgivning om diagnoser och symtom från våra diagnosstödjare
- Juridisk rådgivning av våra rättsombud
- Aktiviteter i din lokalförening
- Erbjudande att teckna förmånlig olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning

För medlemskap i Neuroförbundet och lokalföreningen i Malmö,
kontakta oss antingen via malmo@neuro.se eller 040—12 59 59
eller hemsidan www.neuro.se/malmo

NYA MEDLEMMAR
Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till Neuroförbundet Malmö och hoppas att ni
kommer att trivas hos oss och med våra aktiviteter.
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ÅRSMÖTET—Rapport från årsmötet
Lördagen den 16 mars hade Neuro Malmö sitt årsmöte. Då valdes en ’ny’ styrelse
som ska försöka styra och planera verksamheten det kommande året.
Efter årsmötet hade styrelsen ett konstituerande möte och den ’nya’ styrelsen ser ut
enligt följande:
Ordförande: Bengt Olsson
Vice ordförande: Claes-Göran Berndt
Kassör: Gunilla Vinciguerra
Sekreterare: Yvonne Rambring
Studieorganisatör/Vice kassör: Jörgen Lindell
Ledamot: Elisabeth Ottosson
Suppleant: Richard Nilsson
OBS! På mötet valdes även att ombud till vårt länsförbunds ombudsmöte/årsmöte.
Detta kommer i år att vara i Ystad den 13 april. Med start kl. 12 med lunch och förhandlingar som börjar kl. 13 på Missunavägen 5 i Ystad. Martins Catering.
Revisorer blev Gerd Tolander och företagsrevisorn Carolin Hansson.
Årets valberedning består av Niklas Norrman, Jennie Orteen och Jörgen Lindell

Vi passar också på att gratulera hedersmedlemmarna Gerd Tolander och Marina
Hultman för allt ni gjort för Neuro Malmö.

Som vanligt har vi vårens årliga bingoträff med mat. I år blir det långfredagen den 19 april. Vi träffas, äter en utsökt måltid och därefter spelar vi bingo. Fina priser utlovas. Vem ska bli dagens storvinnare???? Det brukar bli en spelare som vinner flera gånger och tar hem så många priser att man
inte kan ta sig hem. Vi samlas kl. 12.00 Och avslutar kl. 17.00

Kostnad för detta är 200:- och sedan är det 7:-/bingobricka.
Anmälan gör ni som vanligt till kansliet på 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se.

OBS! Ni glömmer väl inte ansöka till våra fonder. Sista
dag för ansöka är den siste maj. Testamentsfonden
och Raska Flickor.
Ni hittar information om fonderna på hemsidan. Ni kan
också kontakta kansliet för ytterligare information och
ansökningshandlingar.
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Vissa träffar och aktiviteter anordnas och genomförs i samarbete med
andra aktörer såsom t.ex. andra lokalföreningar, länsförbundet eller riksförbundet. Kolla speciellt upp när ni anmäler er till dessa.
Här följer några:

--- EVENEMANG --På Neuro Skånes hemsida kan ni hitta fler evenemang att anmäla er till. Bland
annat deras olika resor och evenemang. Några av dessa kan ni läsa om i detta Blad
eller på Neuro Skånes hemsida: https://neuro.se/skane
Här hittar ni även de andra lokalföreningarnas hemsidor och de evenemang de
anordnar. Som ni kanske vill anmäla er till.
Ni kan även läsa deras olika blad som de ger ut till sina medlemmar.

ACK VÄRMELAND DU SKÖNA ...
Vi vill gärna slå ett slag för ett kommande
evenemang som kommer att gå av stapeln i
början av juni 2019. Ett flerdagarsevenemang
Ett samarrangemang mellan Neuro Lundabygden och Neuro Skåne.
Det är en resa upp till Karlstad med övernattning.
Man kommer att besöka lite olika kulturställen här.
Bland annat kommer man att besöka Lars Lerins konsthall, Sandgrund
(www.sandgrund.org). Planeringsmässigt blir det självaste Lars Lerin som kommer
guida oss här.
Ni hittar mer detaljerad information om resan och kostnader på Neuro Skånes hemsida eller telefon 044— 12 87 10. Här hittar ni också anmälningsförfarande.
Neuro Skånes hemsida, neuro.se/skane, eller på telefonnummer 044—12 87 10.
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BOK– OCH FILMRECENSION AV
’The Fundamentals of Caring’
Film: The Fundamentals of Caring (2016)
Manus & Regi: Rob Burnett
Med: Paul Rudd, Craig Roberts, Selena Gomez m.fl.
Genre: Drama, Komedi
Speltid: 1 tim 37 min

Jonathan Evisons roman The Revised Fundamentals of Caregiving har blivit film, regisserad av Rob Burnett och distribuerad av Netflix. Filmen har fått den något förenklade titeln The Fundamentals of Caring och jag har
precis synat den i sömmarna.
Foto: Netflix

För några år sedan förlorade Ben Benjamin sin son i en hemsk olycka och sedan dess har
även hans äktenskap gått i kras.
I ett försök att få sitt liv på fötter igen söker han jobb som skötare åt en ung man vid namn Trevor,
som är rullstolsburen på grund av en ovanlig muskelsjukdom.
Prognoserna om en kraftigt förkortad livslängd har gjort Trevor till en bitter person som lever ett
väldigt inrutat liv, medan han mer eller mindre väntar in döden.
Bens närvaro får dock en positiv inverkan på Trevors humör, så i den grad att han till och med låter
sig övertalas att åka med på en ’road-trip’ genom USA. Målet är att få se ”världens djupaste grop” i
verkligheten, men resan ska komma att bjuda på mycket mer än så.
Filmen handlar om bemötande i stort och respekt för alla människor oavsett situation och bakgrund.
Mvh Jennie

Vi har en väldigt duktig och kompetent massös som heter Sofie Svalin.
Vi på Neuro Malmö vill att våra medlemmar ska må bra och kunna unna sig
friskvård till rimliga kostnader.
Priset för 30 minuter är 250:- för medlemmar och 300:- för icke medlemmar. Alla tillfällen är i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6.

Ni anmäler er och bokar tid till kansliet på tel.: 040—12 59 59 eller via e-post:
malmo@neuro.se

Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar till ett mycket förmånligt pris.
På tal om priset har det stigit till 300:- för medlemmar och 350:- för icke medlemmar
Är du i behov av fotvård? Ring kansliet och hör vilka tillfällen och tider som kan bokas.

Anmäl dig till Neuro Malmös kansli. Tel: 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se
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NÄTVERKET POLYNEUROPATI I SKÅNE
Du hälsas välkommen till vårens träffar på Ängelholmsgatan 6 i Malmö.
Vi har flyttat träffarna till måndagar och ändrat tiden till 16.00—18.00.
Första timmen har vi ett tema och andra timmen pratar vi med varandra om vad vi
vill.
•

Måndagen den 6 maj kommer en eller två från Aktiv Ortopedteknik, visar ortopediska hjälpmedel, berättar och svarar på frågor.

Meddela kansliet om du kan komma (för inköp av kaffebröd). Du når kansliet via antingen 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se

RAPPORT FRÅN NÄTVERKET
Måndagen den 4 mars hade vi en trevlig träff i Nätverket polyneuropati Skåne i Neuro Malmös lokal på Ängelholmsgatan 6.
Fysioterapeut Helena Haraldsson från Neuro Aktiv i Malmö, berättade hur viktigt det är med
träning för oss med neurologisk diagnos.
Träningen, som Helena delade ut material om, har som mål att klara det dagliga livet genom att behålla muskelstyrka, balans, kondition och rörlighet .
Ett exempel på konditionsträning är boxning (alltså luftboxning och inte att träna matcher i
ringen). Om man inte orkar hålla på så länge kan man dela upp träningen i kortare intervall
med fler repetitioner. Vi fick material med övningar just för att behålla styrka, balans, kondition och rörlighet, som vi testade och pratade igenom.
Flera av oss tränar regelbundet hos Helena (i grupp) och flera andra lämnade namn och
nummer för att anmäla sig till Neuro Aktiv.
Detta var första gången vi hade ett möte med en fysioterapeut och vi var alla mycket nöjda
och glada över Helenas besök. Vi tackade henne med en blomsterkvast och en stor applåd!
Det blev rekordstort deltagande på träffen med över tjugo närvarande.
Som vanligt fikade vi och hälsade ett par nya medlemmar välkomna.
Alla påmindes om att nästa träff är måndagen den 6 maj kl 16.00 – 18.00
Då kommer personal från Aktiv Ortopedteknik och berättar om och visar ortopediska hjälpmedel.
Är du intresserad av att vara med i Nätverket polyneuropati i Skåne så anmäl dig till:
gunnel.h.andersson@hotmail.com eller
yrambring@gmail.com
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FÖR MEDLEMMAR
Titta gärna runt även på andra föreningars evenemang. För vår del i Neuro Malmö, har kanske även
Lundabygden, neuro.se/lundabygden, och Skåne, neuro.se/skane, intressanta evenemang att deltaga
på.
Tänk bara på att du i så fall anmäler dig till den förening som ordnar evenemanget.

SKÅNES ATAXI-NÄTVERKET INFORMERAR
Måndagen den 11 mars träffades ett flertal personer intresserade av ärftliga
ataxier på Neuro Lundbygdens lokaler i Lund. Där fanns både diagnostiserade
såväl som anhöriga och sjukgymnaster.
Vi lyssnade på överläkaren, docenten, forskaren och specialistläkaren Andreas
Puschmann från SUS Lund, som hade en föreläsning om ärftliga ataxier. Han
stannade också kvar ett tag efteråt och svarade på frågor diskuterade med åhörarna under fikan.
Ett flertal av åhörarna knöts också till nätverket. Förhoppningsvis kommer det
vara lite nya ansikten vid nästa träff.
Inget nytt datum bestämdes för nästa träff. Så vi ber att få återkomma. Men
håll utkik på hemsidan.

STROKEDAGEN
Den 14 maj är det strokedagen på SUS Malmö i Jubileumsaulan mellan kl. 14 och
16. Programmet är inte satt ännu. Håll koll på hemsidan för detaljer.

Vi är det lilla bolaget som arbetar nära våra brukare och assistenter men som är
tillräckligt stora för att kunna ge dig den trygghet du förtjänar. Varje relation
mellan brukare och assistent är unik. Vår vision är att all assistans ska genomsyras av respekt och lyhördhet där inflytande och delaktighet är ledstjärnor i
utförandet av din assistans.
Kontakta oss gärna!
www.facebook.com/Animoassistans/
www.AnimoAssistans.se
Tel 0766-350 252
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DIAGNOSSTÖD

ANHÖRIGFORUM

Våra diagnosstödjare lever själva med neurologisk
diagnos och erbjuder våra medlemmar:

Detta är ett evenemang som anordnas av
Malmö Stads nämnd för hälsa, vård och omsorg.

•

stöd i en ny och förändrad livssituation

•

samtal om dina tankar och funderingar

•

information om din diagnos

•

råd kring vart man kan vända sig i
olika frågor

•

information om hur det fungerar i kontakter med sjukvården

Läs mer på vår hemsida: neuroforbundet.se/
diagnosstod

Anhörigforum är ett forum för delaktighet och
samverkan kring anhörigfrågor, där du har möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Forumet riktar sig till dig
som är anhörig till en äldre person, en person
med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning. Nästa forum kommer att hållas den 9 maj kl. 17.30 - 20.00 på Dammfrigårdens mötesplats.

Kontaktuppgifter
Tel.svarare: 08 – 677 70 11 (ange namn,
kontaktuppgifter och ärende), e-post: info@neuroforbundet.se

GE BORT ETT GÅVO- ELLER MINNESBREV TILL NÅGON
Vi har och kan om ni vill ge bort ett fint gåvo– eller minnesbrev till någon och samtidigt skänka pengar till vår
verksamhet, då kan ni sätta in pengar på vårt bankgiro, 273-2816. Ni måste då också ange vem ni vill
uppmärksamma. Vi skickar ut ett fint gåvo– eller minnesbrev till den du vill uppmärksamma, eller om du vill att
vi ska skicka intyget till dig. Den perfekta gåvan eller presenten att ge bort.
Kontakta gärna Neuro Malmös kansli.
OBS! Vi behöver fem arbetsdagar för detta.

MS-FÖRELÄSNING DEN 14/5
Tisdagen den 14 maj kommer det genomföras en MS-föreläsning. Den här gången
på Börshuset i Malmö.
Vi har ännu inga tider, men håll utkik på hemsidan för detaljer.

PÅMINNELSE OM ÅRETS REKREATIONSRESA
Boka redan nu in helgen den 30/8—1/9 då vi kommer att åka upp till Valjeviken för
en hel helgs rekreation. Det kommer att bli en helg med prova-på-verksamhet, föreläsningar, umgänge- och bara lugna perioder. Delta på det du själv vill och kan.
Vi kommer att ta upp mer om denna resa i kommande utgåva av Bladet.
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ÅRETS VÅRRESA
… går till Tyringe med omnejd den 4/5.
Kostnad för denna resa är 250:- och betalas i förväg via det inbetalningskort som
skickas ut vid anmälan. Sista anmälningsdag är den 29/4.
Ni anmäler er via antingen 040—12 59 59 eller malmo@neuro.se

ÅRETS VÅRMIDDAG
… kommer att gå av stapeln den 18/5 mellan kl. 16 och ca. 19. Även i år kommer vi att äta på Ribersborgs Restaurang. Kostnad 200:-.
Menyn består av antingen
Halstrad rödtunga med hummersås, räkor, fikon och dillslungad potatis.
eller
Kalvfilé med bearnaisesås, purjolökspotatis, sparris och kräftstjärtar.
Lättöl eller vatten ingår. Till dessert blir det pannacotta med lingonsås,
kaffe och kaka.
Vid anmälan måste ni också bestämma vilken
huvudrätt ni vill ha. Antingen fisken eller köttet.
Ni anmäler er via antingen 040—12 59 59 eller
malmo@neuro.se

ÅRETS NEUROPROMENAD DEN 11/5
Som om det inte var nog med ovanstående i maj, mellan vårresan och vårmiddagen,
arrangerar vi även i år Neuro-promenaden i Pildammsparken i Malmö lördagen den
11/5 med start kl. 13 och beräknad avslutning ca. kl. 15.
Lite nyhet för i år är att vårt riksförbund kommer att vara med mycket mer i planeringen inför. Kanske det också kommer att synas. Vem vet.
Ni anmäler er via promenadens hemsida: neuropromenaden.se
Det är att gå eller rulla runt den stora sjön. Ca. 1.5 km.

VISSTE DU ATT
Neuroförbundet ordförande - Lise Lidbäck - har en egen blogg på nätet
där hon kommunicerar sina tankar.
För er som vill läsa vad hon skriver hittar ni bloggen här: http://
neuroforbundet.se/opinion/bloggen/
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VÅRKRYSSET
Rita upp en kryssplan med 12 x 12 rutor. Eller använd nedanstående. Skicka in ert
svar till malmo@neuro.se. Vinnaren kommer att dras från alla rätt inkomna svar.
Förstapriset är som vanligt trisslotter och ett omnämnande i nästa utgåva.
Den här gången är det inget speciellt ord vi söker. Hela korsordet är det som gäller.
Ett tips är att använda datorn och en sökmotor, t.ex. genom att ”Googla”.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på sådana diagnoser.

2.

Några av hans vänner heter Elaine, George och Kramer.

3.

Ett annat ord för en lösnings vätejonaktivitet.

4.

En svenska rallyförare född 1966.

5.

Singular av en jätte i grekisk mytologi med ett enda öga.

6.

Vad hette en av Björn Borgs ungdomskompis i efternamn?

7.

Grad inom flottan?

8.

Grad inom armén?

9.

Östergötlands tredje största stad?

10. 13e bokstaven i alfabetet.
11. Nordens sjätte störst stad 2017?
12. Krydda som slutar med dubbeless och börjar med ett spels åttapoängare?
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NEURO MALMÖ
STYRELSEN
Ordförande: Bengt Olsson

bengt.olsson@neuro.se

Vice ordförande: Claes-Göran Berndt

cg.berndt@telia.com

Kassör: Gunilla Vinciguerra

gunni99@hotmail.com

Studieorganisatör/Vice kassör: Jörgen Lindell

jorgen.lindell@neuro.se

Sekreterare och suppleant: Yvonne Rambring

yrambring@gmail.com

Suppleant: Richard Karlsson

ricmail@hotmail.com

Ledamot: Elisabeth Ottosson

eoswedish@hotmail.co.uk

DIAGNOSSTÖDJARE—KONTAKTER
Nätverket för ALS - Claes-Göran Berndt

cg.berndt@telia.com

eller Malin Nilsson

malin.nilsson@neuro.se

Ataxi – Jörgen Lindell

jorgen.lindell@live.com

MS - Bengt Olsson

bengt.olsson@neuro.se

Muskelsjukdomar - Susanne Kaya

susanne@3kombud.com

Parkinson - Bengt Björkman

paulinabjorkman@hotmail.com

Polyneuropati - Gunnel Andersson

gunnel.h.andersson@hotmail.com

Övriga diagnoser

malmo@neuro.se

Anhörigsektionen

Styrelsen, malmo@neuro.se

Bladet, ansvarig utgivare

Styrelsen, malmo@neuro.se

Bladet, redaktör

Styrelsen, malmo@neuro.se

Lokalansvarig – Niklas Norrman

malmo@neuro.se

Personalansvarig - Bengt Olsson

bengt.olsson@neuro.se

Om personen i listan ovan inte har något telefonnummer eller e-postadress så kan du alltid kontakta kansliet, se nedan.

OBS! Kan vi inte svara, prata gärna in ett meddelande, så ringer vi upp er
när vi kan.

KANSLIET
Telefontid: Mån—Tor 10—13

Adress:

Telefon & e-post

Swish: 123 344 49 57

Ängelholmsgatan 6

040—12 59 59

Plusgiro: 63 98 26—7

214 22 Malmö

malmo@neuro.se

Bankgiro: 273—2816

Hemsida: neuro.se/malmo
Instagram: neuroforbundet_malmo

Facebook: Neuro Malmö

