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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu är sommaren definitivt förbi och det har varit
en fin höst med många underbara färger. De löv
som fortfarande sitter kvar på träden är
gula/orange och den första frosten har kommit. Vi
har gått över till vintertid och det blir mörkare och
tystare. Dags att tända ljus och ta fram en bok. Nu
är det också dags att få på både vinterdäck på bilen
och grövre skor på fötterna så vi inte råkar ut för
några olyckor, Var rädda om er!
Föreningens aktiviteter är i full gång och vi har
avverkat endagsresa till Vingåker, Neurodag,
höstmarknad, medlemsmöte om blåsa/tarm/blåsa.
Våra grupper; träning på Rörelse och hälsa,
vattengymnastik, boxning, MS-samtalsgrupp, mm
är i full gång.
Vad vill Du ha för program på våra medlemsmöten? Lämna förslag till någon
i styrelsen.
I detta NHR-blad finns inbjudan till årets julfest som är den 7 december och
jag hoppas Ni anmäler er. Som vanligt har vi vårt stora jullotteri som vi gärna tar
emot vinster till. Meddela mig senast 29 november via SMS eller telefon
070-687 08 36 om du vill skänka något!
I detta NHR-blad finns också ett kalendarium om vårens planerade aktiviteter, så ta
fram din almanacka och anteckna, så du inte missar något!
Tiden går fort och snart är det advent, jul och nytt år så jag vill redan
nu tacka för allt arbete som ni alla gör för föreningen. Ni vet ”många
bäckar små blir en hel å”. Till Er i styrelsen vill jag tacka för fint
samarbete.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Ann-Christin, Ordförande

ANSLAGSTAVLA
Bingolotto
I år har styrelsen för Neuro
Linköping sålt 100 julkalendrar från
Bingolotto. Detta resulterar i 24
dagars spänning för alla som köpt
kalendern och ett fint tillskott i
föreningskassan på 5000 kronor som
kommer Er medlemmar till gagn i
form av t.ex. reducerade priser på resor. Nästa år hoppas jag att några av er
medlemmar anmäler sitt intresse av att sälja kalendrar.
/Ann-Christin

Delat på Facebook i gruppen Anonyma språkpoliser
Enligt gällande statliga och kommunala och regler går det:
- Fyra ögonblick på en strax
- Två straxar på en snart
- Två snartar på en stund
- Ett ögonblick = 3 minuter
- En strax är 12 minuter
- En snart är 24 minuter
- En stund är 48 minuter

Avvikande mening? Någon?

”En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa med
särskilda behov utan en människa med vanliga behov som måste tillgodoses med
särskilda insatser”.
(Okänd)

Kalender och arrangemang, vinter 2019/2020
Gröt- och Luciafest
Lördag 7 december

14.00 – 16.30

Vagnhallen, Fontänen

Medlemsmöte
Söndag 2 februari

14.00 – 16.00

Bergkvist, Fontänen

Möte med nya medlemmar
Måndag 24 februari
17.00 – 19.00

Feilitzen, Fontänen

Årsmöte
Torsdag 12 mars

18.00 - 20.00

Vagnhallen, Fontänen

Medlemsmöte
Onsdag 15 april

18.00 – 20.00

Bergkvist, Fontänen

Endagsresa

14 maj

Gränna och Visingsö

Hjultorget med DHR

28 maj

Kista

Rekreationsresa

13 – 17 juni

Ullared med omgivningar

Endagsresa

27 augusti

ABBA-muséet

Samtalsgrupp för personer med ms
Mån 2 dec, 3 febr, 2 mars, 6 april, 4 maj

kl. 17.30 – 19.30

Egenträning på Rörelse och Hälsa
Tis t o m 3 dec, start igen 21 jan

kl. 16.30 – 18.00

Bassängträning US
Fre t o m 6 dec, start igen 17 jan

kl. 15.00

Linköping Parasports boxning
Mån t o m 2 dec, start igen 13 jan
Fre t o m 6 dec, start igen 17 jan

kl. 16.00 – 17.00
kl. 10.00 – 11.00

Neuro/Linköpings resa till Vingåker o Julita Gård
I vanlig ordning står Kolmårdbussen
troget och väntar på oss, ca 25
resenärer, som bestämt oss för resan
till Vingåker Outlet och Julita Gård.
Idag är det Arne som håller i ratten,
känns tryggt.
Efter ”transportsträckan” E4 till
Norrköping åker vi vidare genom
Södermanlands län på en betydligt
lugnare väg. Naturen kommer liksom
närmare inpå oss och det är vackert
med glimtar av sjöar och fina lövskogar.
Vi når Vingåker och tar en medhavd fika innan stora ”köpracet” ska börja. Det är
ca 7000 kvm som ska avverkas. Här är det ”märkeskläder”, godis, skor och
hushållsgrejer som gäller.
Vi tar oss vidare mot Hjälmargården
och Läppe Camping, som ligger precis
vid sjön Hjälmaren, för lunch. Och
vilken lunch! Tre varmrätter att välja
på, fisk, kött och vegetariskt. Ett
salladsbord som har det mesta man kan
önska och dessert i form av
äppelkaka/vaniljkräm eller
jordgubbstårta. Medan vi lunchar
tätnar och mörknar molnen. En blixt
rakt ner i sjön med följande åskdunder
antyder att det är väderväxling på gång.
När vi senare når Julita Gård är ovädret ett faktum. Regnet öser ner och
reseledningen beslutar att vi får avstå promenaden i parken. Det enda är
souvenirbutiken som vissa av oss besöker. Reseledningen kompenserar oss med en
present därifrån.
En mycket trevlig resa med ”goa” passagerare. Tack till reseledningen Ann-Kristin
och Kia, Chaffis Arne och alla medresenärer.
Vid pennan Marianne Andersson
PS. Ett tips; Ha gärna Julita Gård som alternativ för kommande Utflyktsmål. DS

Neurogent påverkad blåsa och tarm vid neurologisk diagnos
"Elefanten i rummet - våga tala om det"
Neuro Linköping hade besök av Maria Bergsten från företaget Wellspect under
medlemsmötet 11 september. Medlemmarna bjöds på en föreläsning om neurogen
påverkan på urinblåsa och tarm vid neurologisk diagnos, något som kan vara svårt
att prata öppet om.
Maria pratade om olika problem med blås- och tarmtömning, deras orsaker och
möjligheter till lindring med hjälpmedel och behandling. Hon gav också tips om
vad man kan göra själv och hur vården kan hjälpa till.
Det är viktigt att tala om hur besvären yttrar sig och helst föra urin- eller
tarmdagbok inför besök på vårdcentral eller mottagning.
En sammanfattning av Maria Bergstens föreläsning och Personliga reflektioner av
Unn Forsberg finns på https://neuro.se/engagera-dig/foereningar-aoe/linkoeping/laestips-laenkar/.

Susannes ankarstock
Dag 1
50 g jäst
3 dl kallt vatten
3 dl rågsikt
Smula jästen och rör ihop med vatten och rågsikt. Täck bunken med lock eller
plastfilm och låt den stå i kylen över natten (12-16 tim).
Dag 2
50 g smör
7 dl vatten
2½ dl farinsocker
2 tsk salt
1 msk kinesisk soja

6 dl vetemjöl special
15 dl rågsikt
2 msk olja att pensla med mellan bröden
½ dl mjölk till pensling

Häll fördegen från dag 1 i en bunke. Smält smör i en kastrull. Tillsätt vatten och
värm till fingervarmt. Blanda fördeg, smörvätska, farinsocker, salt och soja väl.
Tillsätt vetemjöl och rågsikt och arbeta degen i 5 min i maskin eller 10 min för
hand. Låt jäsa i 30 min övertäckt i bunken.
Sätt ugnen på 200 ºC. Ta upp degen på mjölat bakbord och dela i fyra delar. Baka
ut varje del till en limpa. Lägg limporna på papprad plåt eller i brödformar klädda
med bakplåtspapper. Pensla med olja mellan bröden. Låt jäsa i ytterligare 30 min.
Grädda bröden i nedre delen av ugnen i ca 40 min. Limpor i form behöver längre
gräddningstid. Ta ut bröden och pensla med lite mjölk. Låt svalna på galler under
en bakduk.

Neurodagen i Linköping 26 september
Neurodagen arrangeras av föreningar runt om i landet under en höstvecka. Syftet är
att marknadsföra Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar
för. Vid Neuro Linköpings Neurodag bjöds medlemmar, sjukvårdspersonal och
allmänhet på två föreläsningar i föreningshuset Fontänen.
Carina Hellqvist, sjuksköterska på
Neuromottagningen och doktorand,
berättade om Parkinsonskola för
patienter med Parkinsons sjukdom.
Utbildningens syfte är att göra det
lättare att leva med sjukdomen och
förbättra livskvaliteten.
På Neuromottagningen US erbjuds
Parkinsonskola till 20-25 patienter
varje år.
En sammanfattning av Carinas föreläsning finns på https://neuro.se/engageradig/foereningar-a-oe/linkoeping/laestips-laenkar/.
I en halvtimmes paus kunde 65-talet åhörare ta del av informationsmaterial från
Neuroförbundet och njuta av lite frukt och dryck.
Mia Nilsson, arbetsterapeut på Rörelse
och hälsa Neurorehab, pratade därefter
om Hjärntrötthet efter sjukdom eller
skada i nervsystemet – en utmaning i
vardagen.
Några vanliga problem är nedsatt mental
energi, koncentrationssvårigheter och
stresskänslighet. Aktiviteter bör planeras
med återhämtning och pauser för att nå
balans i vardagen.
/Ingrid Stenström Ling

Höstmarknad
En gång om året har föreningen sin
traditionella höstmarknad och i år var det
söndagen den 13 oktober klockan 14.00 –
16.00 i Vagnhallen, Fontänen.
Vårt arbete med höstmarknaden startar
direkt efter sommaren, med att planera
och ta emot saker till lotterier och loppmarknad.
Årets höstmarknad bestod av servering,
kaffe/te/saft och hembakat bröd,
tre lotterier * blommor, * kaffe/te, * Taco, loppmarknad samt försäljning av
hembakat och här fanns det mycket gott att köpa t.ex. limpor, hålkakor, bullar,
pajer, småkakor, muffins. Vi sålde också 21-lotter och bingolottos julkalender. Det
blev ett par intensiva
timmar och kommersen
gick bra. Det som blev
över på loppmarknaden
körde Robban till
Återbruket på
Återvinningen så det
kommer till glädje till
andra i Linköping.
Ett stort och varmt tack
till Er alla som skänkte,
hjälpte till och framför allt
besökte vår höstmarknad.
Föreningens vinst blev cirka 5000 kronor.
/Ann-Christin
Hej! Tack för en trevlig stund och samvaro och till en bra ordnad aktivitet. Vi köpte en
kanongod ankarstockslimpa, stort beröm till bagaren - ett tips, lägg gärna ut receptet, kanske
i nästa neuro-blad!
Kram till er ALLA i styrelsen som jobbar och sliter för oss övriga medlemmar.
/Cecilia Schmiedt
Receptet infört på annan plats i tidningen.
/Red anm.

Länsförbundets seminarium om
polyneuropati
Många av Neuros medlemmar har
polyneuropati som drabbar perifera
nervtrådar som leder impulser till och från
ryggmärgen eller hjärnan och som styr
muskler eller tar emot känselintryck från
huden.
Orsaker till polyneuropati kan vara bland annat ärftlighet, diabetes, rökning, alkohol
och andra gifter, men hos ungefär en fjärdedel av dem som drabbas hittar man
ingen klar orsak. Risken för polyneuropati ökar med tilltagande ålder.
De symptom man får beror på vilken typ av nervtrådar som blir påverkade.
Vanligast är att polyneuropati börjar med besvär i fötterna. Det är vanligt med
stickningar och domningar. Det bränner och gör ont, det känns som att man går på
kuddar, man kan få överkänslig och torr hud. Man får gångsvårigheter och problem
med balansen. Besvären kan sprida sig uppåt i underbenen och man kan också få
besvär från händerna. Ofta är problemen lindrigare i början och förvärras gradvis
över tid. Även impulser i perifera nervtrådar som styr autonoma funktioner (som
inte är viljestyrda), som blodtryck, hjärta, tarm och urinblåsa, kan drabbas och leda
till besvär.
NEURO Förbundet Östergötland hade inbjudit till ett seminarium för medlemmar,
sjukvårdpersonal och allmänhet om polyneuropati i Vagnhallen, Fontänen den 29
oktober. Neurolog Rayomand Press kom från Karolinska sjukhuset och föreläste
om polyneuropati – symtom, orsaker, utredning, olika typer av sjukdomen och
olika möjligheter till behandling, framförallt läkemedel mot neuropatisk smärta.
I en paus bjöds åhörarna, ca 75 till antalet, på frukt och kall dryck, medan några
kunde ställa personliga frågor till föreläsaren. Därefter gav Leif Hjort från Motala
oss sin bild av hur det är att leva med polyneuropati. Han berättade engagerat om
hur han tacklar sina besvär genom att vara mycket fysiskt aktiv.
Under sitt sista avsnitt pratade dr Press om vad personer med polyneuropati själva
kan göra, t ex använda väl anpassade och stadiga skor. Många behöver regelbunden
fotvård. Inte minst viktigt är att vara aktiv, promenera, träna, kanske cykla på
träningscykel, allt efter egen förmåga. En frågestund med några frågor av skiftande
karaktär ställdes till Rayomand Press avslutade en lärorik kväll.
Läs gärna mera om polyneuropati på https://neuro.se/diagnoser/polyneuropati/

Välkommen på
Gröt- och Luciafest
När:
Plats:
Pris:

Lördag 7 december 2019 kl 14 -16.30
Vagnhallen på Fontänen
50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar
som betalas vid entrén.

Program
Tomteorkestern spelar
Luciatåg
Tomtegröt och skinksmörgås
Kaffe och kaka

Anmälan senast den 24 november till
Kia Heimdahl 013-15 10 70 eller mail linkoping@neuro.se

Stort jullotteri
(vi behöver vinster till lotteriet, det går bra att lämna på månadsmötet 17
november, eller till någon i styrelsen)

Anmälan är bindande, vilket betyder att du måste betala
även om du uteblir.

Neuro Linköping äger rätt att ändra i programmet.

Några tillbakablickar mot 2019
Ett annorlunda
medlemsmöte vid
Rosenkällasjöns dämme
1: a maj.
Hanekinds Scoutkår tog
emot oss för andra
gången med flera
uppskattade aktiviteter
Tack!

Förmiddagsfika hos
Vikbolands Struts under
vårens endagsresa.

Vårt samarbete med
Parasport Linköping har
varit en riktig succé.
Här ses
boxningsgruppen.
Boxning är väldigt nyttigt
vid flera neurologiska
besvär.

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

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

