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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu är det september och jag har haft två
veckors semester, vilka jag tillbringade på
Österlen. Vi har precis haft några dagars
högsommarvärme som varit väldigt jobbigt
för många medan andra njuter till fullo. Nu
har de varnat för regn och åska vilket också
delar oss i två läger. När är vi nöjda? Jag har
precis kommit hem från Ekbacken där jag
varit och hälsat på svärmor samt bjudit henne
och alla på hennes våningsplan på vaniljglass,
jordgubbar och hallon. Det var gott och
svalkande i sommarvärmen.
Sedan förra numret av NHR-bladet har vi varit på en endagsresa till strutsfarmen
på Vikbolandet samt varit på Valjeviken och detta kan ni läsa mer om i detta
nummer.
Den 29 augusti var det dags för föreningens
endagsutflykt som gick till Vingåker, Factory
outlet samt Hjälmargården och Julita gård. I
detta nummer av NHR-bladet finns ett
kalendarium där du ser alla höstens aktiviteter.
Ta fram kalendern och skriv in allt så Ni inte
missar något. Missa inte anslagstavlan och
boktipset!
Till årets höstmarknad önskar vi hembakat/hemlagat som vi kan sälja samt diverse
till vår loppmarknad. Till vår julfest tar vi tacksamt emot vinster till vårt stora
jullotteri.
Den 30 augusti var jag på RFD (Rådet för funktionshinder och delaktighet) och
informerade om vår förening.
Observera att vi har nytt telefonnummer, se baksidan för alla kontaktuppgifter.
Var rädda om Er och må så gott! Ann-Christin

ANSLAGSTAVLA
HJULTORGET 27-28 MAJ 2020 STOCKHOLM
Hjultorget är hjälpmedelsmässan med fokus
på en aktiv livsstil för människor med
funktionsnedsättningar. Här kan vi prova på
de senaste hjälpmedlen samt få inspiration och
kunskap.
Den anordnas 27 – 28 maj och vi har planer
på att samordna resan med andra föreningar.
Är Du intresserad?
Ring eller skicka ett SMS till:
Ann-Christin 070 687 08 36

Stöd vid hjärnskada!
På rehabiliteringsmedicinska kliniken pågår just nu ett projekt där tidigare patienter ger stöd åt
nyinsjuknade hjärnskadade personer, som är i början av sin rehabiliteringsprocess. Projektet går
ut på att tidigare patienter med erfarenhet ger stöd åt nyskadade efter utskrivning från avdelning
55. De kan även få stöd och support när de är inneliggande.
Tanken är att det ska bli enklare och lättare för de nyskadade personerna att få stöd och råd, för
att få sin nya vardag att fungera. Vi har sett ett stort behov av just stöd och information till de
nyskadade när de blir utskrivna från avdelning 55. Just nu har vi 5-6 faddrar att tillgå som finns
behjälpliga när behov finns. Vi tror att detta kan underlätta för personer som har haft stroke eller
förvärvade hjärnskador när de blir utskrivna från avdelningen. Även anhöriga har saknat stöd i
den nya situationen, vilket är minst lika viktigt.
De som driver detta projekt är Malin Sundin, Marianne Dahlgren och Therese Dossel Holm.
För vidare information mejla till Therese på therese.dossel.holm@regionostergotland.se

Till minne av Eva Pettersson,
Ödeshög, har Neuro Linköping
erhållit 5 570 kronor.
Ett varmt tack till Evas familj.
Våra tankar är hos Er!
Ann-Christin/ordförande

Kalender och arrangemang, höst 2019
Medlemsmöte om neurogent påverkad blåsa och tarm
Ons 11 sept
18.00–20.00
Bergkvist, Fontänen

Maria Bergsten från Wellspect, ett företag som tillverkar medicintekniska
produkter, föreläser om neurogen påverkan på blåsa och tarm vid neurologisk
diagnos – "Elefanten i rummet - våga tala om det".
Anmäl deltagande via anmälningsformulär på https://neuro.se/engagera-dig/foereningara-oe/linkoeping/nyheter-och-aktiviteter/medlemsmoete-11-sept-2019/ eller till Ingrid
Stenström Ling 073-987 75 31 senast onsdag 4 september.

Neurodagen
Föreläsningar: Livskvalitet vid Parkinson och Hjärntrötthet
Tors 26 sept
13.00–15.30
Vagnhallen, Fontänen
Medlemmar och anhöriga, sjukvårdspersonal och allmänhet inbjuds till
Neuro Linköpings Neurodag torsdag 26 september kl. 13.00 – 15.30 i
Vagnhallen, Fontänen.
Program:
13.00–13.05 Välkomnande
13.05–14.00 Carina Hellqvist, leg ssk, Neurologiska klin, US, och doktorand:

”Patient och anhörigutbildning vid Parkinsons sjukdom – bidrar det
till ökad livskvalitet och förmåga att hantera vardagen?”

14.00–14.30 Utställning med informationsmaterial från Neuro och dialog om

föreningens aktiviteter, förfriskningar.
14.30–15.25 Mia Nilsson, arbetsterapeut Rörelse och hälsa neurorehab:

”Hjärntrötthet – ingen vanlig trötthet och en utmaning i vardagen.”
15.25–15.30 Tack och Avslutning.

Höstmarknad
Sön 13 okt

13.00–16.00

Vagnhallen, Fontänen

Loppis, lotterier, brödförsäljning

Medlemsmöte med brunch
Lör 16 nov
12.00–14.00

Planering pågår

Gröt- och Luciafest
Lör 7 dec
13.00–16.00

Vagnhallen, Fontänen

Missa inte Neuro Östergötlands arrangemang
Anmäl deltagande till ostergotland@neuro.se eller telefon 011-16 99 97 senast
21 oktober, gäller samtliga arrangemang.
Lymfterapi, föreläsning

Ons 2 okt

14.00–16.00

Ängen, Missionskyrkan

Neuro Östergötland inbjuder medlemmar, sjukvårdspersonal och allmänhet till
seminarium om lymfterapi på fyra orter i länet under Neuroveckan.
Föreläsare: Helena Janlöv Remnerud. leg ssk och lymfterapeut.
I Linköping anordnas seminariet onsdag 2 oktober kl. 14.00 – 16.00.
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 (gående) eller Isidor Kjellbergs gränd 6
(färdtjänst).
Föreläsning om multipel skleros (inledning på diagnoskurs)

Mån 14 okt

09.00–12.00

Mariasalen, Missionskyrkan

Föreläsare: Neurolog, namn meddelas senare.
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 (gående) eller Isidor Kjellbergs gränd 6
Polyneuropati, seminarium

Tis 29 okt

17.30–19.30

Vagnhallen, Fontänen

Föreläsare: Neurolog Rayamond Press från Karolinska sjukhuset.
--------------------

Återkommande aktiviteter Linköping
MS Samtalsgrupp
17.30 – 19.30 datum 2/9, 14/10, 4/11 och 2/12
Vill du veta mera? Kontakta Alexandra Fransson, franssonalexandra@gmail.com
eller 070-433 20 59. Anmäl dig innan till fikat.

Hjärngänget
14.00 – 16.00, datum 5/9, 10/10, 7/11 och 5/12
Vill du veta mera? Kontakta Ingrid Stenström Ling, hglinkoping@neuro.se eller
073-987 75 31.

Egenträning 16.30 – 18.00, tisdagar 3/9 – 10/12
Bassängträning 15.00, fredagar, start 6/9
Se hemsidan, för detaljerad information neuro.se/linkoping

Boktips av Thomas Almqvist
Thomas Almqvist har recenserat böcker för Skånska Dagbladet sedan 1987 och skrev även
recensioner i några år för Corren och NT. Han skriver recensioner i nättidskriften
Opulens www.opulens.se sedan ett par år tillbaka och recenserar böcker och CD om blues i
Jefferson Blues Magazine. Vi är jätteglada för Thomas bidrag till vår tidning!
Alla böcker som nämns nedan kan man låna på något av Götabiblioteken.
ROSA VENTRELLA: HISTORIEN OM EN ANSTÄNDIG FAMILJ (Piratförlaget, 2019)
Maria växer upp i kuststaden Bari i Italien på 80-talet. Uppväxten vid havet skulle kunna vara
idyllisk, men den präglas av våld och styrs av den lokala maffian. Marias pappa är fiskare och som
pappa hård och dominant. Mamman är en sliten fiskarhustru, som hoppas på ett bättre liv för
dottern. Marias bäste vän är Michele, son till stadens mest fruktade familj. Deras vänskap
utvecklas till kärlek, en kärlek som är omöjlig, då fiendskapen mellan de båda familjerna bara
ökar. Maria försöker göra uppror i ett auktoritärt och förtryckande samhällssystem, där hon själv
är ett offer. Romanen är en bitterljuv historia, en intensivt berättad familjesaga, som återges helt
utan sentimentalitet. Det är närheten i den psykologiska skildringen och språkets sinnliga
påtaglighet, vilket gör att texten drabbar mig så hårt. Romanen ska filmatiseras.

GÖRAN REDIN: EN ENSAM FÄRD (Historiska Media, 2018)
En ensam färd är den femte och avslutande delen i den populära Lövbergaserien, som handlar
om syskonen Erik och Karin från Björsäter i 1600-talets Sverige. Serien inleddes med Ett fjärran
krig, som utkom 2013. Erik möter som soldat krigets meningslösa grymhet på olika slagfält i
Europa, medan Karin visar sin duglighet vid Finspångs bruk och sedermera vid Leufsta bruk, där
hon arbetar för Louis De Geer. Färgstarkast i det rika persongalleriet är just Karin, som bara
växer som gestalt i varje del. Redin har en förmåga att göra människor, miljöer och händelser
under det tidiga 1600-talet levande. Här ryms bönder och soldater, högadel och präster, kungen
Gustav II Adolf och hans kansler och de gör det på ett självklart och trovärdigt sätt. Han fångar
verkligen den lilla människan i stormaktstidens Sverige. Han har också en utsökt känsla för
beskrivande detaljer, som ger trovärdig färg åt tidsmiljön. Alla fem böckerna känns fullödiga och
välkomponerade. Det här är det bästa som skrivits inom den historiska genren i svensk litteratur
på många, många år. De olika delarna måste läsas i kronologisk ordning.

SVEN WOLLTER: BRITAS RESA (Ordfront förlag, 2018)
Britas resa är en oerhört rik roman om två kvinnor i två helt olika tider, som trots tidsavstånd och
klasskillnader har mycket gemensamt. Brita Jakobsson, dotter till en skomakare, lämnar Kramfors
och Ådalen under tidigt fyrtiotal och mitt under brinnande världskrig för att söka sin lycka i
Stockholm. Brita Scherzenfeldt lever i en helt annan tid och i en helt annan samhällsklass. Hon
följer sin man med Karl XII:s armé genom Ryssland och delar hans fångenskap hos kalmuckerna,
efter slaget vid Poltava. Båda kvinnorna är utsatta i en mansdominerad värld men vill inte bli
offer. De slåss, de flyr, de lever och tar för sig av livet och kärleken. Det är trehundra år mellan
dem, men Wollters perspektiv är tydligt, nämligen vilket pris som kvinnan alltid tvingas betala för
sin frihet och sin kärlek. Trots allt elände och alla sociala orättvisor finns i Britas resa en stark
livskänsla men också en ljus optimism. Det är något otvunget över Wollters sätt att skriva, vilket
gör honom till en god berättare med en skarp blick. Jag blir alldeles varm i hjärtat av att läsa den
här typen av berättelser.
THOMAS ALMQVIST

Utflykt till Rosenkällasjön 1 maj

Måndagen den 1 maj gjorde vi, ett tjugotal medlemmar från Neuro Linköping, en utflykt till
Rosenkällasjöns dämme. Där Hanekinds scoutkår tog hand om oss. Vi fick börja med en
tipspromenad med frågor kring scoutverksamhet och djur och natur.
Det var också stationer där vi fick prova på att göra knopar, kasta livlina och lära oss namnen på
några vanliga vårblommor.
Ute på bryggan kunde vi titta på alla fåglar som
häckar i sjön. Där fanns bland annat många svanar!
Sedan bjöds vi på grillad korv med bröd och efter
det blev det kaffe som kokats över öppen eld och
krabbelurer, som är en blandning av pannkakor och
sockerkaka.
Det var första gången vi var där, men absolut inte
den sista. Bra tillgänglighet och en fin
naturupplevelse! / Hillevi och Stefan

Boxning i Linköpings Parasportförenings regi

Patienter med Parkinson som tränar boxning får förbättrad rörlighet, balans, styrka och
välbefinnande enligt forskningsresultat. Boxning kan ha goda effekter för alla som lever med
neurologisk diagnos. KFUM:s instruktörer hjälper oss att träna boxning i Linköping Parasports
regi. Alla kan vara med oavsett funktionsnedsättning eller ålder.
Måndagar 2/9 - 2/12, kl. 16.00 – 17.00 (ändrad tid) i Gympasalen, Fontänen.
Information och anmälan: Agneta Lidman, Linköping Parasportförening,
agneta@linkopingsparasport.se eller 073-942 47 07.

Linköpings Parasportförening har ett stort utbud av idrottsaktiviteter som bassängträning,
Boccia, bordtennis, innebandy och rullstolsrugby som några exempel. Man får gärna prova varje
aktivitet ett par ggr, innan man bestämmer sig för att bli medlem. Kontakta parasport för ett
detaljerat höstprogram. info@linkopingsparasport.se

Strutsfarmen på Vikbolandet
Torsdagen den 16 maj träffas vi 29 st.
förväntansfulla medlemmar i Neuro Linköping vid
Fontänen. Chauffören Roland som vanligt glad
och hjälpsam från Kolmårdsbuss kommer och
hämtar upp oss.
Färden går på slingrig väg till Annelie och Niclas
Nordqvist på Vikbolandets Strutsfarm. Niclas
hälsar oss välkomna redan i bussen och meddelar
att kaffe och smörgås är framdukat.
Vi bjuds på en mycket delikat smörgås med rökt
strutskött.
Efter att vi druckit vårt kaffe får vi en guidad tur om och bland strutsar. På farmen finns ett 100tal strutsar, ca 50 nötdjur samt några lamadjur. Vi får bland annat veta att strutsen fanns redan på
dinosaurens tid och att den kan bli upp till 80 år gammal samt att den har otroligt bra syn.
Om en struts utsätts för fara kan den försvara sig med livsfarliga sparkar och kan t.o.m. sparka
ihjäl ett lejon.
Vi får också veta att ett strutsägg motsvarar ca 24 st. vanliga hönsägg och mycket mera intressant
information om strutsen liv.

Nu var det tid för shopping i gårdsbutiken som hade mycket att välja på. Naturligtvis fanns
strutskött men även andra charkvaror. En hel del hantverk såsom dammvippor, ägg-ljuslampor,
fjäderpennor m.m.
Efter att alla känner sig nöjda med sina inköp, fortsätter bussen genom ett försommar-fagert
landskap till bilfärjan som tar oss över till Kvarsebo. Vi åker nu genom Kolmården för att komma
till Restaurang Oscarshäll där lunchen bestående av pannbiff med lök intas.
Dags att vända hem igen. Roland tar en vända genom Krokek och åker den vackra Strandvägen
utmed Bråviken. Nu börjar ögonlocken falla men som tur är kommer godispåsen fram och
vi avslutar vakna en mycket trevlig dag. Stort tack till er som ordnade resan.
Tack Ann-Christin, Kia, Ingrid och Robert.
Tack från oss som var med
Yvonne o Magnus

Egenträning i Handikappföreningarnas regi
Handikappföreningarna i Linköping erbjuder självträning i lokalerna hos Rörelse
och hälsa Neurorehab på Garnisonsområdet.
Träningen är 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.
Tisdagar kl. 16.30-18.00 med start 3/9 (15 gånger)
Träningsavgiften på 300 kr/termin betalas till NEURO LINKÖPING innan
Du påbörjar träningen, pg 66 85 64-8
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.
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.
Eventuella återbud till träningstillfället behöver ej meddelas.

HÖSTMARNAD EFTERLYSNING
Till föreningens höstmarknad i oktober söker vi prylar till
loppmarknaden, vinster till lotteri (lämnas till någon i styrelsen)
hembakat till försäljning. (meddela Kia eller Ann-Christin,
lämnas i samband med höstmarknaden)
När: Söndag 13 oktober 2019 kl 14-16
Plats: Vagnhallen på Fontänen
TACK på förhand!
Styrelsen

Valjeviken
Söndagen den 9 juni samlades vi vid Fontänen för att resa till Valjeviken.
Vi var 14 medlemmar från Neuro Linköping och 3 medlemmar från Neuro Norrköping. Vi åkte
med Kolmårdsbuss och vår chaufför var Roland.
På måndagen delades vi upp i två grupper där en grupp gick till idrottshallen för att prova på
fläskboll, boccia och badminton tillsammans med Sanna och Oliver. Den andra gruppen gick till
en musiksal där Daniel och Emmanuel spelade och lärde oss att hantera bl.a. olika trummor.
Efter lunchen tog vi plats i bussen där vår guide Ragnar mötte oss. Vi åkte bl.a. till Norje där
Sweden Rock Festival anordnas varje år.
Ragnar berättade om Hanö, Vesan och
Mörrums Kronolaxfiske. På Eriksberg
som är en vilt och naturpark togs vi
emot av Tommy som nu skulle vara vår
guide. Eriksberg är nordens största
safaripark med 915 inhägnade hektar.
Djuren på Eriksberg är bl.a. vildsvin,
kronhjort, dovhjort, visent och mufflon.
På vår tur fick vi se allt utom mufflon.
Här finns också mycket rovfåglar och vi
såg idag en havsörn. Eftermiddagsfikat
smakade extra bra då vi var ute i naturen
och njöt av den fina utsikten och många
sjöfåglar. Vi avslutade utflykten med lite
shopping och sedan åkte vi åter till
Valjeviken med Father & sons som
underhöll med sång och musik.

Efter frukosten på tisdagen var det tips
och trix för uteliv där en del provade
olika cyklar samt utegymmet och en del
provade olika redskap i inne gymmet.
Därefter var det qigong med Bodil. Efter
lunch gick vi till föreläsningssalen Eken
där kurator Bengt Andersson hade hand
om eftermiddagen. Bengt började med
att alla fick svara på två frågor: -Vad är
jag stolt över? -Vad behöver jag
förbättra? Bengt pratade sedan om
KASAM, känslan av sammanhang vilket
betyder att graden av KASAM mäter
förmågan att hantera svårigheter och
stress. Bengt tipsade om boken Hälsans
mysterium av Aaron Antonovsky. Efter
middagen var några av oss ute på en
flottur. Kvällen avslutades med en
tipspromenad och en liten frågesport om
tecknade figurer samt korvgrillning.

Onsdagen började med sittgympa under ledning av Bodil. Därefter pratade arbetsterapeuterna
Catharina och Pia om att få balans i livet som är att upprätthålla en bra balans mellan personlig
vård (duscha, äta, borsta tänderna, klä sig mm) produktivitet (arbete, hushållsarbete, studier mm)
och fritidsaktiviteter. Vad är vila? Vila är ett sätt att spara energi, vila är förebyggande och
återställande, vila återställer kroppens energi.
Några små tips:
Planera din energi för att orka det du vill göra
Ta korta pauser
Försök hitta en rytm i aktiviteterna
Granska din dag och vecka för att hitta balansen mellan aktiviteterna
Förenkla din dag och vecka genom att;
Ta bort aktiviteter
Ändra ordningen på aktiviteterna
Sprida aktiviteterna på flera dagar
Efter lunch var det åter dags för vattengymnastik.
På eftermiddagen åkte vi på busstur med
guiden Ragnar som idag tog oss till
Sölvesborg Centrum. Vårt första stopp blev
Lister Härads tingshus som byggdes 1921
och idag är renoverat men används som
kulturskola. Sölvesborg har en välbevarad
stadskärna med gammal bebyggelse. Innan vi
parkerade bussen såg vi Sölvesborgsbron
som är en 756 meter lång gång- och cykelbro
över Sölvesborgsviken. I Sölvesborg finns
endast ett trafikljus! Efter den guidade turen
fick alla ett par timmar egen tid som ägnades
åt fika och shopping.

Torsdag efter frukost var det dags att checka ut! Sedan blev det sittgympa och därefter
pinngympa under ledning av Bodil. I samband med förmiddagsfikat gjorde vi utvärderingar av
program mm
En grupp passade på att ta en promenad innan lunch för efter lunchen packade vi in oss i bussen
för hemfärd. På vägen hem stannade vi i Klevshult där många tog en fika. Vi var i Linköping
cirka 18.00
Reseledare för resan var Catharina Heimdahl, Robert Sjövall och undertecknad /Ann-Christin

Se neuro.se/linkoping för utförlig reseskildring

Kontaktuppgifter till styrelsen 2019
Ordförande:
Telefon:

Ann-Christin Petersén
070-687 08 36 Mail: ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Alexandra Fransson
Telefon:
070-433 20 59 Mail: franssonalexandra@gmail.com
Sekreterare:
Telefon:

Ingrid Stenström Ling
073-987 75 31 Mail: stenstromlingi@gmail.com

Kassör:
Telefon:

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

Ledamot:
Telefon:

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

Suppleant:
Telefon:

Robert Sjövall
070-625 03 42 Mail: sjovall.robert@gmail.com

Diagnosfrågor:

Juridiska frågor:
Neuro Linköping
E-post
Hemsida
Facebook
Plusgiro

Vänd dig till någon i styrelsen eller
Neuros diagnosombud

08-677 70 11

Kontakta Neuros rättsombud

08-677 70 19

Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobiltelefon: 073-810 11 70
linkoping@neuro.se
www.neuro.se/linkoping
www.facebook.com/neurolinkoping
66 85 64 - 8

