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BULLETINEN 28 september 2020  

 

Besöksförbudet hävt på våra äldreboen-
den 

Äntligen! Från och med den 1 oktober är besöksförbu-
det hävt. Pandemin finns dock kvar, men vid det här la-
get är goda hygienrutiner och att hålla avstånd till 
varandra väl inövat beteende. Äldreboendena ger tydlig 
information om hur vi ska besöka på ett säkert sätt. Du 
kan också ta del av informationen på kommunens hem-

sida. https://www.lerum.se/Kommun-och-
politik/Nyhetsarkiv/havt-besoksforbud-pa-
aldreboenden-1-oktober/  

Internationella Alzheimerdagen 21/9 

Demensföreningen uppmärksammade dagen i våra nya 
lokaler i Tingshuset, som vi delar med lokalföreningar-
na för Synskadades Riksförbund och Hörselskadades 
Riksförbund. Vi hade flera besökare, och möjligheten 
till avskildhet i lokalerna gjorde att vi kunde sitta ner 
med var och en för ett välbehövligt samtal. Utöver den 
erfarenhet och kunskap vi själva kan bidra med hade vi 
förstås också laddat upp med informationsmaterial. 
Tack till Rallarrosen, Kaffedoppet och ICA Kvantum som 
bidrog med härlig blombukett, gott fikabröd, saftiga hö-
stäpplen och choklad till våra besökare. 

Samtalsgrupp för dig 
som har en demensdia-
gnos  

Pia-Marie Larsson och underteck-
nad har varit iväg på en cirkelle-
darutbildningsdag, och i onsdags 
hade vi bjudit in 4 personer till 
en första träff. Vi har båda arbe-
tat mycket med grupper, men 
detta är första gången vi samlar 
personer med demensdiagnos i 
en samtalsgrupp. Väldigt trevligt 
att bjuda in till nya lokalerna i 
Tingshuset! Vi har stora förhopp-
ningar om att våra deltagare triv-
des, och kommer tillbaka.  
/Evabritt 

Samtalsgrupp för anhö-
riga 

Gruppen startade i våras, delta-
gare har slutat, deltagare tillkom-
mit, och kvar finns en kärntrupp. 
Vi träffas via Google Meet varje 
tisdag kl 18.  På Alzheimerdagen 
kom personer med intresse för 
anhöriggrupp, så vi överväger att 
starta ytterligare en grupp. In-
tresserad du också? 

Frågor och anmälan till 
evabritt.k.johansson@icloud.com,  
070-651 08 28 
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Nu även på Facebook;  

https://www.facebook.com/demenslerum  
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Promenadgruppen 

Tisdag 29 september gör gruppen sin fjärde prome-
nad med start vid Garveriet i Floda. Kl. 10.30. Vilket 
underbart höstväder vi haft hittills de här promenad-
dagarna! Vi har vandrat vid Aludden, Leråns naturre-
servat och runt Stamsjön.  Det känns som en naturlig 
och fin sammanhållning att promenera och prata. Vår 
ambition är att hålla liv i dessa promenader, så därför 
vill vi gärna att du också kommer med! Några tar en 
kortare sväng, några tar en längre, och så fikar vi till-
sammans. Kom gärna med tips på  promenadväg. 
Frågor och anmälan till 
evabritt.k.johansson@icloud.com, 070-651 08 28 

 

Kontaktuppgifter på:  

www.demenslerum.se/kontakt 

Bli medlem 

Föreningen välkomnar dig som medlem, 

om du inte redan är medlem! Demens-

sjukdomarna räknas till folksjukdomarna, 

och om du inte har en nära anhörig med 

demenssjukdom så har du sannolikt nå-

gon i periferin. Anhöriga är vi ju alla! 

Medlemsavgift är endast 200 kr/år 

Betala till; 

Bg 5003-3976 

Swish nr 123 528 4112 
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