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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

GOTT NYTT NEURO-ÅR!  

Det är ovanligt varmt ute och väldigt  

blåsigt så det är svårt att tro att vi är   

inne i årets andra månad. Vi går mot 

ljusare tider och dagarna blir längre 

och längre. Ute i trädgården blommar 

vintergäcken! 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Micke som ritar våra fina förstasidor till NHR-bladet. 

I NHR-bladet hittar Ni ett kalendarium över våra aktiviteter. Ta fram kalendern och 

skriv in allt så ni inte missar något.  

Föreningens årsmöte är torsdagen den 12 mars kl. 18.00 på Fontänen, Vagnhallen.         

Till detta möte krävs anmälan! 

Vårens endagsresa går till Gränna och Visingsö. 

DHR anordnar en resa till Hjälpmedelsmässan Hjultorget och i mån av plats får vi från 

Neuro följa med. Se inbjudan! 

 

Några tänkvärda ord: 

- Du är modigare än du vet 

- Starkare än du tror  

- Klokare än du förstår. 

Nu fortsätter vi tillsammans med glädje och stort engagemang in i 2020. 

 

/Ann-Christin 

 



KALENDER vår - sommar 2020 

Möte med nya medlemmar 

Måndag 24 februari 18.00 – 20.00 Bergqvist, Fontänen 

Årsmöte 

Torsdag 12 mars 18.00 - 20.00 Vagnhallen, Fontänen 

Medlemsmöte, besök av boxningsinstruktörer 

Onsdag 15 april 18.00 – 20.00 Bergqvist, Fontänen 

Endagsresa 14 maj  Gränna och Visingsö  

Hjultorget med DHR 28 maj Kista 

Rekreationsresa 13 – 16 juni Ullared med omgivningar 

Endagsresa 27 augusti Stockholm och ABBA-muséet 

 

Egenträning på Rörelse och Hälsa 

Tisdagar 16.30 – 18.00, Brigadgatan 20 B, Linköping  

Bassängträning US 

Fredagar 15.00 – 16.00, ingång via Södra Entrén 

Linköping Parasports boxning 

Måndagar 16.00 – 17.00, fredagar 10.00 – 11.00 i gympasalen, Fontänen 

 

 

LÄNSFÖRBUNDETS AKTIVITETER 

Föreläsning om rättsstöd  

Tisdag 3 mars  17.00 – 20.00 Vagnhallen, Fontänen 

Föreläsning om neuropatisk smärta 

Tisdag 28 april 17.30 – 20.30 Vagnhallen, Fontänen 

 

 

Se mera information på https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/linkoeping/. 

 

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/linkoeping/


Hälsa är en mänsklig rättighet 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

antogs 1948 av FN:s generalförsamling.  

Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse  

om att alla människor är födda fria med lika 

värde. De gäller för alla människor, över hela 

världen. 

Mänskliga Rättighetsdagarna arrangerar konferenser i Sverige årligen sedan 2000 för att 
öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Den 14-16 november 2019 var det dags för 
konferens i Linköping. Årets tema var "Rätten till hälsa" – en grundläggande del i 
arbetet för mänskliga rättigheter. Programmet erbjöd ett stort antal seminarier och 
många organisationer, företag och offentliga myndigheter presenterade sina 
verksamheter i utställningsmontrar, allt under temat Hälsa ur olika aspekter. 

Hälsa är inte detsamma som frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Det  
är fullt möjligt att uppleva hälsa och lyfta fram det friska i kropp och själ och det 
positiva i tillvaron, trots att man lever med neurologisk diagnos och dess konsekvenser. 

Därför kändes det viktigt för oss i NEURO Förbundet Östergötland att vara med som 
utställare, möta konferensdeltagare för att uppmärksamma Neuroförbundet och vårt 
arbete för förbättrad hälsa. Under dagarna tre bemannade länsförbundet en monter där 
vi erbjöd information om Neuroförbundet. Neuro Linköping ansvarade för första 
dagen. Vi delade ut material om Neuro nationellt och lokalt, informerade om 
neurologiska diagnoser, samtalade med intresserade konferensbesökare, och minglade 
runt bland alla besökare. En mycket lyckad dag! 

/Ingrid 

 

Medlemsmöte söndag 17 nov 

Denna gråmulna novemberdag, samlades ett 30-tal medlemmar 

på Söderkrogen i Linköping, för att avnjuta en Brunch. För 

cirka 100 år sedan dök Brunch upp som begrepp, och var från 

början en sammanslagning av frukost och middag. Senare blev 

begreppet en hopslagning av frukost och lunch och Brunchen 

var avsedd för familjetid och rekreation.  

Vårt medlemsmötes målsättning nåddes i högsta grad när det gäller både umgänge och 

avkoppling. Det serverades ett buffébord med en hel del smårätter, följt av det tunga 

artilleriet i form av köttbullar, prinskorv, kyckling och pizza bland annat. Buffén 

avslutades med efterrätter, kaffe och kakor.  

Med god mat och trevlig stämning var detta ett initiativ som uppskattades som ett 

annorlunda medlemsmöte.  

/Ingela och Robert 



Gröt- och Luciafest 7 december 

Än en gång kunde vi genomföra vår traditionella gröt- och Luciafest. Ungefär 60 

personer samlades medan tomtemusikanterna spelade kända jullåtar på dragspel och 

gitarr. Många köpte lotter i Ann-Christins stora jullotteri med idel skänkta vinster. 

 

Festen inleddes med ett vackert Luciatåg med 

ungdomar från Folkungaskolan, vackra att se   

och vackert att lyssna till.  

 

 

Sen var det hög tid för den efterlängtade julegröten med tillhörande skinksmörgås och 

medlemmarna lät sig väl smaka. Innan vi fortsatte med kaffe och pepparkaka, började 

Ann-Christin dra vinnare i lotteriet – en del vann flera vinster, andra blev utan, men 

inga sorgsna miner för det. 

Efter fikat kom tomten med julklapp till alla, innan vår eftermiddag tillsammans i 

gemytlig samvaro avslutades med en spontan långdans till ”Nu är det jul igen…”. 

/Ingrid 

 

Anmälan till våra aktiviteter 

Inför en del aktiviteter uppmanas medlemmarna att  

göra föranmälan senast angivet datum. Vi vill kunna 

planera aktiviteten på bästa sätt och inte minst viktigt  

är att vi beställer lagom mycket till den förtäring vi  

alltid har på våra möten. 

Anmälan kan göras via E-post linkoping@neuro.se  

eller SMS/samtal till angivet telefonnummer. Den som har möjlighet att gå in på 

föreningens websida kan också använda sig av Anmälningsformulär i anslutning till 

information om aktiviteten. Vid anmälan till avgiftsbelagda aktiviteter ska avgiften 

betalas senast angivet datum till PG 66 85 64 - 8, kom ihåg att meddela namn. 

Ibland händer det att man inte kan delta i aktiviteten fast man anmält sig, t ex för att 

man blivit sjuk. Meddela detta i så fall så snart som möjligt till någon av oss i styrelsen. 

Om man lämnar återbud mindre än en vecka i förväg av annat skäl än sjukdom, 

återbetalas inte avgiften. Vid återbud till resa längre än en dag krävs läkarintyg.  

/Styrelsen 

 

mailto:linkoping@neuro.se


Kallelse till årsmöte för Neuro Linköping 2020 

Alla medlemmar kallas till årsmöte torsdag 12 mars kl. 18.00 
i Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 

 
Förslag till dagordning 

1. Årsmötets öppnande 
2. Parentation 

3. Godkännande av förslag till dagordning för årsmötet 

4. Val av  

a) Ordförande för årsmötet 

b) Sekreterare för årsmötet 

c) Två protokolljusterare för årsmötet 

d) Två rösträknare för årsmötet 

5. Beslut om årsmötets behöriga utlysande 

6. Godkännande av förslag till verksamhetsberättelse för 2019 

7. Godkännande av ekonomisk redovisning 2019 

8. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet 

9. Behandling av motioner 

10. Beslut om verksamhetsplan för 2020 

11. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Förslag: Medlem 360 kr, anhörigmedlem 180 kr 

12. Beslut om kostnadsersättningar för funktionärer 

13. Beslut om budget för verksamhetsåret 2020 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

15. Val av 

a) Ordförande 

b) Ordinarie ledamöter i styrelsen 

c) Suppleanter i styrelsen 

d) Två revisorer 

e) Två revisorssuppleanter 

f) Ombud till Neuro Östergötlands ombudsmöte (retroaktivt?) 

g) Referenter till media 

h) Övriga kommittéer 

i) Valberedning  

16. Information om verksamhet 2020 

17. Övriga ärenden 

18. Avtackning 

19. Årsmötets avslutning 

 

Välkomna!  

Anmälan om deltagande senast 5 mars i första hand till linkoping@neuro.se,  

i andra hand till Ann-Christin Petersén 070-687 08 36. 

 

mailto:linkoping@neuro.se


GRÄNNA – VISINGSÖ 14 MAJ 

 

Välkommen att anmäla Dig till föreningens resa till Gränna och Visingsö. 
 

Torsdag 14 maj kl. 08.45 startar vår bussfärd från Fontänen, Västra vägen 32. 

Bussfika serveras vid ankomsten till Gränna och kl. 10.30 åker vi med färjan till 

Visingsö, där vår guide väntar för en rundtur. 

 

 
 

Kl. 13.00 äter vi middag på restaurang Solbacken och kl. 14.40 tar vi färjan tillbaka  

till Gränna. 

 

I Gränna vi gör ett kort stopp vid  

Cabbes polkagrisfabrik. 

 

 

Sedan är det dags för hemfärd med beräknad ankomst till Fontänen kl. 18.00. 

 

 Anmälan: Senast 15 april till vår e-postadress linkoping@neuro.se eller  

till Catharina Heimdahl 013- 15 10 70. 

Kostnad: 350 kronor för medlemmar. 

               500 kronor för icke medlemmar. 

 

Du betalar i första hand via Neuro Linköpings plusgiro 66 85 64 – 8  

(glöm inte att skriva namn). I andra hand betalar du kontant på bussen. 

 

Neuro Linköping tillåter sig rätten att vid behov ändra i programmet. 

 

 

 

mailto:linkoping@neuro.se


Välkommen med på en resa 13 – 16 juni 2020 med Neuro Linköping till 

Ullared-Varberg-Höganäs              

Vi bor i nya handikappanpassade lägenheter med hotellstandard.              

I varje lägenhet bor vi 4 personer. 

13 juni 

Avresa klockan 10.00 från Fontänen. Ett stopp på resan för lunch. 

Vid framkomst checkar vi in i lägenheterna, sedan egen tid fram till klockan 18.30 då bussen  

tar oss till hotellet för att äta en kvällsbuffé. 

14 juni 

Klockan 08 hämtar reseledarna frukostpaket och delar ut till respektive lägenhet. 

Klockan 10 åker vi på en rundtur på Bjärehalvön och tittar bl.a. på Kullens fyr, Arild och gör ett 

stopp i Höganäs för att titta på/köpa keramik och äta. Tillbaka till lägenheterna för egen tid innan 

vi åker till hotellet och äter kvällsbuffé. Samkväm på våra uteplatser. 

15 juni 

Klockan 08 frukostpaket och klockan 10 åker vi till Varberg med omnejd. Efter en rundtur blir det 

avstigning i Varberg med egen tid för lunch, shopping m.m. 

Tillbaka till lägenheterna, sedan shopping på Gekås, promenad, vila eller vad ni vill. Klockan 18.30 

åker vi till hotellet och äter kvällsbuffé. 

16 juni 

Frukostpaket klockan 08. Klockan 10 utcheckning och start för hemfärd. Resan avslutar vi i 

Stadsparken i Jönköping där vi kan njuta av en härlig utsikt, se på olika djur och äta eller fika. 

Hemkomst ca klockan 17. 

3 frukost + 3 kvällsbuffé + 3 övernattningar och resa (lunch ingår inte) ingår i kostnaden. 

Medlem:  2500 kr  Icke medlem: 3000 kr. 

Välkommen att anmäla dig senast 30 april 2020 till (antal platser är begränsade) 

Catharina Heimdahl telefon 013 – 151070 eller Ann-Christin Petersén telefon 070-687 08 36. 

Meddela ev. specialkost vid din anmälan. 

Resan betalas senast 10 maj 2020 till Neuro Linköpings postgiro 66 85 64 -8. 

Neuro Linköping förbehåller sig rätten att ändra i programmet. 

 

 



15 år med Parkinsons sjukdom som följeslagare 

Sommaren 2003 började jag få en del konstiga symtom; Vänster arm hängde inte med 

när jag gick och jag släpade vänster fot och jag var väldigt trött. Då var jag 53 år och 

jobbade heltid inom socialtjänsten och vi hade precis börjat bygga vårt fritidshus nere 

vid Vättern. 

Min sjukdom utvecklades ganska långsamt och läkaren sa att börjar den långsamt så 

fortsätter den oftast långsamt. Det stämde väl de första tio åren men sedan tycker jag 

att sjukdomen har accelererat. Alla drabbas väldigt olika. Många blir stela och lång-

samma. Även inre organ kan drabbas, vilket ofta ger problem, ex. med magen. Andra 

vanliga symtom som jag drabbats av är stresskänslighet, sömnproblem och en trötthet 

som man aldrig vet när den slår till och man blir helt orkeslös. 

 

Tyvärr har forskarna inte hittat någon broms-

medicin ännu. I avvaktan på detta får vi nöja oss 

med de mediciner som finns och som oftast har 

svåra biverkningar. Jag tar sju sorters medicin och  

en sort av dem ska jag ta varannan timme. 

 

 

Träning är väldigt viktigt för att kunna må så bra som möjligt och det är också viktigt 

att hitta något man tycker är roligt, annars blir det kanske inte av att träna. Jag har gått 

på Parkinsongympa hela tiden sedan jag blev sjuk. Vi samlas efteråt och fikar och 

umgås. Oftast mår jag bättre när jag går från gympan än jag gjorde när jag gick dit. 

Vattengympan har också varit bra, liksom yogan och en del annan träning och cirklar  

vi haft främst genom Rörelse och Hälsa. I våras började vi träna boxning. Boxning 

ska vara väldigt bra träning för hela kroppen och så är det roligt också. 

 

Något som är minst lika viktigt som träning är den sociala delen av livet, att få komma 

ut och träffa andra i liknande situation men även att ha kvar en del av det ”friska livet” 

Jag är så tacksam för att jag främst genom mitt engagemang i Parkinsonförbundet 

kommit ut och träffat så många nya människor. Jag tycker det är fantastiskt att se hur 

alla kämpar med sin sjukdom. Nu har jag även gått med i Neuroförbundet. Förra 

hösten var jag med på en ProvaPå-kurs på Valjeviken och det kommer nog att bli  

flera gånger, för det var riktigt trevligt. 

 

Ha det så bra alla ni där ute. 

/Agnetha 

 



 

 Tips på tre lättlästa romaner   

 

 

 

Torbjörn Flygt: Släkte (2019) 

Torbjörn Flygts senaste roman är ett relationsdrama från slätternas, bilvrakens, 

missbrukets och småkriminalitetens land. Jes åker till landet med Gösta, som är hans 

styvfar, för att fira hans födelsedag. Jes halvbror Jakob sitter i fängelse. De ska tillbringa 

helgen hos Jakobs sambo Linda och Amadeus, hennes son i ett annat förhållande. Jes 

drivs av en stark pliktkänsla men också en hel del skuld. Familjekänslan finns där men 

sätter honom på svåra prov. Han tvingas ta sig samman och visar sidor som han själv 

inte visste att han hade. Det här är en intensivt berättad och lättläst roman, där Flygt 

solidariserar sig med sina huvudpersoner, som han skildrar med både stor inlevelse och 

utsökt medkänsla. 

Marie Hermanson: Den stora utställningen (2018) 

Tiden är sommaren 1923, då den stora jubileumsutställningen pågår i Göteborg, 

samtidigt som staden är på väg in i den moderna tiden och sväller av optimism och 

stolthet. Ellen, 19 år, har fått sitt första journalistjobb på utställningens egen tidning. 

Romanen är en ytterst sammansatt och spännande historia om några väldigt olika 

människor, vars öden knyts samman på ett nästan osannolikt sätt. Hermanson 

balanserar gärna mellan fantasi och verklighet, mellan sunt förnuft och ren galenskap. 

Här balanserar hon mellan då och nu. Hon skriver enkelt, vardagligt och i bästa mening 

lättläst och hennes berättelser är ofta märkligare än livet självt. Hon är en mycket god 

berättare. 

Carina Burman: Bellman. Biografin (2019) 

När Carina Burman skriver om Carl-Michael Bellman (1740-1795) utgår hon från 

staden, tiden och människorna, som han hade omkring sig. Hon skriver om skalden, 

älskaren, sällskapsbrodern, undersåten, ämbetsmannen, sonen, maken och fadern 

Bellman. Hon tar oss med på en resa till 1700-talets Stockholm, där vi får träffa inte 

bara Bellman utan även många av hans vänner och familjemedlemmar och inte minst 

Gustaf III själv. Hon målar med bred pensel och ger oss en bild av en tid, som inte 

bara är glädje och rus utan också brist på pengar och direkt nöd. Det glada 

umgängeslivet på krogarna i Stockholm var förutsättningen för Bellmans diktande och 

musicerande.  Det är en oerhört rik biografi och det absolut bästa som skrivits om 

Bellman någonsin. Slutresultatet är en mycket lättsam och underhållande bok om en av 

svensk litteraturs allra största skalder. 

 

/Thomas Almqvist, bibliotekarie  

 



HJULTORGET 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. 

 
Denna resa är anordnad av DHR och 
medlemmar från Neuro får följa med  
i mån av plats.  
 
Avresa från Fontänen torsdag 28 maj,  
kl. 09.00, beräknad hemkomst kl. 18.00. 

 

 

Kostnad: 100 kronor för medlemmar i DHR och 200 kronor för övriga. 

Anmälan:  

Till Barbro Kvarnström, 070 767 36 41 eller Gudrun Pettersson 070 873 46 40. 

De som kommer med ska betala resan till bankgiro 5229-9963. 

/Ann-Christin 

 

 

NÅGRA FRÅGOR ATT STÄLLA TILL SIG 

SJÄLV! 

 Vad kan jag påverka i mitt liv? 
 Vad kan jag släppa kontrollen över? 
 Vad är jag stolt över hos mig själv? 
 Vad är jag tacksam över? 
 Vad bör mitt liv innehålla för att jag ska trivas? 
 Vad gör mig glad? 
 Vad längtar jag efter att ha mer av i min vardag? 
 Vad kan jag göra för att få detta? 
 Finns det något positivt i det som hänt? 
 Har jag lärt något av det? 
 Vad kan jag göra för att få återhämtning? 

 

 

/Ann-Christin 

 

 



 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen: 

Ordförande: Ann-Christin Petersén 

Telefon:  070-687 08 36 Mail: ac_petersen@bredband.net 

Sekreterare:  Ingrid Stenström Ling  

Telefon:  073-987 75 31 Mail: stenstromlingi@gmail.com 

Kassör:  Catharina Heimdahl 

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

Ledamot:   Hillevi Andersson 

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

Suppleant:  Robert Sjövall 

Telefon:  070-625 03 42 Mail: sjovall.robert@gmail.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 
  Mobiltelefon: 073-810 11 70 
E-post   linkoping@neuro.se 
Websida  www.neuro.se/linkoping 
Facebook  www.facebook.com/neurolinkoping 
Plusgiro 66 85 64 – 8 

 

 

NHR-Bladet, ansvarig utgivare: Ann-Christin Petersén  
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