Ordföranden har ordet:
Du håller just nu i Hjärnkraft Kalmar läns
första medlemsblad i handen, i framtiden
bildas förhoppningsvis ett Hjärnkraft Sydost
bestående av de tre länen i sydöstra delen av
landet Blekinge/Kalmar/Kronobergs län . Då
kommer det att bli ett medlemsblad för alla
tre länen. Vi är helt enkelt för få innevånare i
de tre länen, vi måste effektivisera och bli
bättre på allt. Detta medlemsblad kommer
att skickas till alla i de tre länen. På sikt har vi
förhoppningsvis gemensamt kansli/ kanslisthemsida - aktiviteter etc.
Innan det formella och demokratiska
beslutet är fattat kör vi en " lightversion".
Alla medlemmar är välkomna på alla
aktiviteter som anordnas i de tre länen,
när aktiviteterna subventioneras av
arrangerande län kommer Din länsförening
att kompensera dig, eftersom alla ska betala
lika mycket (lite).

Den traditionella Vinterkursen
hålls detta år på Ädelfors folkhögskola
utanför Vetlanda den 1-2 november.
Ett fullspäckat program (som blir klart i
september) från kl 10.00 dag 1 till hemfärd kl
15.00 dag 2.
Övernattning - god mat - trevlig samvaro intressanta föreläsningar. Alla kan följa med,
naturligtvis också Du som anhörig!
Priset för allt detta är endast 250: och kan
hållas så lågt tack vare föreningens
spon sorer.
Antalet platser är begränsade, tidig anmälan
ger störst möj lighet att följa med!
VÄLKOMNA!
Anmälan sker till Monica Roske på kansliet
Telefon : 0480-292 84 .
E post; kalmar@hjarnkraft.se

Per-Erik Nilsson
Ordförande i Hjärnkraft
Kalmar/Kronoberg/Blekinge län

Med Solbussen till Kosta:
Följ med oss på en utflykt till Kosta den 14 september med Solbussen!

Allt är anpassat - alla kan följa med. En fantastisk dag som innehåller mycket.
Vi besöker Safariparken - vi äter lunch på Kosta Boda Art hotell - och får en guidad visning på
glasmuseet. Allt detta för endast 200 kr! Vi avslutar dagen med shopping på Kosta outlet.
Medlemmar från Kronoberg går på Solbussen i Lessebo och de från Blekinge går på i Kalmar.
Anmälan gör du senast 12 augusti till:

Monica Roske telefon: 0708-426 431
E post: kalmar@hjarnkraft.se
Per-Erik Nilsson telefon: 0478-109 30
. E post: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se

Hjärnet Mönsterås
Hjärngänget i Mönsterås har haft sin årliga
sommarfest. Den 27 juni samlades 17 personer
hemma hos Kerstin och Nisse i Blomstermåla.
Festen inleddes med en rejäl regn skur som
snabbt drog förbi. Ett par personer blev
ordenlitgt blöta. Det övriga satt under markisen
och klarade sig bra.
Vi kalasade på färsk potatis och kassler med
kantarellsås .
Efter maten ägnade vi oss åt spel och tävlingar.
Sedan avslutade vi festen med kaffe och
hembakad nötrulle, som uppskattades av alla .
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0480-567 70
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Välkomna till en utbildningsdag i

Kontakt Hjärnkraft

Kalmar
om konsekvenser vid en förvärvad
hjärnskada

Hjärnskadeförbundet
www.hjarnkraft.se

Länssjukhuset Kalmar, lokal Hjärnan .

08-447 45 30

Datum; 16 oktober mellan kl 09:00-16:30.

Hjärnkraft Kalmar län.

info@hjarnkraft.se

Pris 900 kr, för medlemmar endast 450 kr.

Nygatan 30, Kalmar.

Utbildn ingen vänder sig till dig som arbetar

Telefon kansliet: 0480-292 84

med personer med förvärvad hjärnskada

E post; kalmar@hjarnkraft.se

eller som vill veta mer om hjärnskador. T.ex.

Hemsida: www .ka lmar.hjarnkraft.se

personlig assistent, biståndsbedömare,

www.facebook.com/hjarnkraftkalmarlan

personal i gruppboende eller annan vård och

per-erik .nilsson@hjarnkraft.se

omsorg. Skolpersonal, anhörigsamordnare,

Hjärnkraft Kronoberg

politiker, fu n ktionsrättsorga nisationer. Ti Il

hemsida www.hjarnkraftkronoberg.se/

skadade, närstående och andra intresserade.

Facebook:
www.facebook.com/Hjarnkraftkronoberg
Kontakt: Per-Erik Nilsson

Utbildningen ger en insikt i de medicinska
orsakerna till den problematik många får
efter en förvärvad hjärnskada.
Anmälan till: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
Mer information finns på Hjärnkrafts
hemsida i augusti.

telefon. 0478-109 30
Hjärnkraft Blekinge. Kontakt
Per-Erik Nilsson

