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BULLETINEN-15 9 februari 2021  

 

Första bulletinen 2021 

Ljuset har återvänt och bland personer tillhöriga fas 1 i Folk-
hälsomyndighetens prioritering har många fått sin andra dos. Vi 
är på gång! 

Promenadgruppen 

har ihärdiga deltagare som träffas varje tisdag 10.30. Första 
februaritisdagen träffades 6 personer vid Aludden, och prome-
nerade sedan till Stamsjön, där vi fikade  i solen. Flera små grup-
peringar var där, joggare, skidåkare, kälkåkare och 2 badare! Vid 
en översyn av vilka effekter som promenader har på oss kan vi 
finna: 

• sömnen förbättras 
• skydd mot depression 
• smärtlindring 
• minnet och inlärningsförmågan förbättras 
• vi blir piggare 
• självkänslan ökar 
• arbetsglädjen höjs 
• grubbel minskar 
• vi samtalar bättre 

 

Du kan promenera ensam, du kan promenera i grupp, DU 
KAN PROMENERA TILLSAMMANS MED DEMENSFÖR-
ENINGENS PROMENADGRUPP! Kontakt: 
evabritt.k.johansson@icloud.com , 070- 651 08 28 

Samtalsgrupp för dig 
som har en demensdia-
gnos  

hade fysiska träffar några gånger till-
sammans med Pia-Marie och Evabritt. 
När smittspridningen i samhället ökade 
och vi fick hårdare restriktioner tog vi 
ett nödvändigt men sorgligt beslut – att 
pausa aktiviteten, men vi har kontinuer-
lig kontakt med deltagarna. Du är myck-
et välkommen att kontakta Evabritt om 
du fått en demensdiagnos. Vi startar om 
så snart Folkhälsomyndigheten säger 
att man får träffa människor utanför 
familjen. 

Digitala anhöriggruppen 
träffas varje tisdag som vanligt. Vi har 
under senare tid gästats av verksam-
hetschefen för äldreboendena i kom-
munen – Atosa Jakobsson, demenssjuk-
sköterskan Anna Carlström och enhets-
chefen för dagverksamheterna Pernilla 
Gabrielsson. Våra gäster har innan mö-
tet kunnat förbereda sig med frågor 
från deltagarna.  

Det är styrelsens förhoppning att kunna 
återvända till fysiska möten, men det 
gäller också att i dessa tider kunna se 
det digitala mötets fördelar. 

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 
Intresseförening för personer med demenssjukdom och deras anhöriga  

Redaktör—Martin Abenius (martin@abeniusconsulting.com) 

 

Avtal sponsring 
Vi tackar Sparbanken Alingsås, som vi nu har ett nytt treårigt avtal med. DFL 
får årligen ett ekonomiskt stöd på 5000 kr till vår verksamhet. 
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Demensföreningen samarbetar 
med kommunens anhörigstöd 

och 11 mars startar vi en samtalsgrupp dit part-
ner, vuxet barn eller god vän till person med min-
nesvikt/demens välkomnas. Information och kon-
takt: Jessica Gustavsson, anhörigkonsulent;  
jessica.gustavsson@lerum.se , 0302-52 22 39. 
Café Förgätmigej är också tänkt att komma igång, 
men kanske i något förändrad form. Kontakta 
gärna Jessica om du har tankar och idéer. 

 

Kontaktuppgifter på:  

www.demenslerum.se/kontakt 

Glöm inte medlemsavgiften 

Styrelsen tar tillfället i akt, och påminner om medlemsav-

giften  

Medlemsavgift är endast 200 kr/år 

Betala till; 

Bg 5003-3976 

Swish nr 123 528 4112 

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 

Följ oss på Facebook;  

https://www.facebook.com/demenslerum  

Är du intresserad av att arbeta i 
vår styrelse? 
Efter årsmötet nästa år är styrelsen i behov av 
personer som vill arbeta för att förbättra förhål-
landena för personer med demenssjukdom och 
för deras anhöriga. Det är viktigt att åtminstone 
hälften av styrelsen har anhörigperspektivet. Sty-
relsen behöver dina erfarenheter, dina tankar och 
ibland också din fysiska person i föreningens olika 
aktiviteter. 

Årsmötet 2021 planeras till den 
29 mars 2021 
och det blir sannolikt digitalt. Styrelsen behöver 
nya deltagare med intresse för personer med de-
menssjukdom och deras anhöriga. Du som har 
intresse för arbete med webbsidan är också 
mycket välkommen. ” Du är modigare än du vet, 
starkare än du tror och klokare än du förstår”, 
säger Nalle Puh. 

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM— Styrelse 2020 

Bengt Arenhag 

V. Ordförande 

Martin Abenius 

Sekreterare 

Barbro Sörensen 

Ledamot 

Lennart Stålarm 

Kassör 

Evabritt Johansson 

Ordförande 

Karin Sahlsten 

Ledamot 

Vi tackar för generöst 

stöd från  

Sparbanken i Alingsås! 
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