
 
 

Kära medlem, 

Tänk vad tiden går fort! Det är redan dags för en ny bulletin från föreningen. Hösten har anlänt och den har 

ju hittills varit vänlig mot oss, i alla fall vädermässigt. Men nu börjar det bli dags att rusta oss för ruskväder 

och halka. Eller – kommer hösten att fortsätta med blida vindar och behaglig temperatur? 

Ny förbundsstyrelse valdes vid årets förbundskongress 

                                                                                             
 

Innehållsrik anhörigdag i Lerum                                         

 

 

BULLETINEN nr 7 – oktober 2018           

         
Aktuell information från Demensföreningen i LERUM 

Mer än 200 delegater från landets ca 120 lokalför-

eningar i Demensförbundet deltog vid kongressen i 

Sollentuna. En ny förbundsstyrelse för de kommande 

tre åren röstades fram efter delvis livliga diskussioner. 

Vi gläder oss över att tidigare ordföranden Pär 

Rahmström fortsätter som ordförande. 
  

Vi är också glada över att vår egen Peter Keusen fått 

förnyat förtroende som styrelseledamot. En av de åter-

valda ledamöterna är Christina Hansson från grann-

kommunen Rävlanda. Hon är särskilt engagerat i frå-

gor om våra yngre demenssjuka. 
 

På bilden ser vi hela styrelsen så när som vid tillfället 

frånvarande Lars-Olof Wahlund, ny ledamot och geria-

triker till yrket. 

 

 
Under årets anhörigvecka genomförde vi i början av månaden en anhörigträff 

med spännande innehåll. Vi informerade om Demensförbundet, där vår egen 

förening är en del, och vår viktiga verksamhet som länk mellan de 

demenssjuka och deras anhöriga å ena sidan och kommunens politiker och 

styrande å den andra. Carina Herngren från kommunens anhörigstöd beskrev 

på ett tydligt och inspirerande sätt vad hon och hennes kolleger i kommunen 

kan ställa upp med. 

Vi fick underhållande och engagerade föredrag av grundaren till Bellis 

växtmiljö samt Ingrid Grange från Alingsås kommun om växternas stora 

betydelse för mänskligt välbefinnande. 

Dagen avslutades med att undersköterskan, författaren, kåsören och 

trubaduren Jannika Häggström bjöd på mycket uppskattad underhållning med 

tänkvärda undertoner, uppskattade inte minst av våra besökande 

undersköterskor. 

Vi kunde välkomna medlemmar i föreningen, personal från ett boende, 

politiska företrädare och andra gäster även om vi gärna hade sett fler 

besökande medlemmar och anhöriga. 
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Demensförbundet på Bokmässan i Göteborg 
 

 

Kampanjen fortsätter i hela landet – bli ”Demensvän”  

 

Sparbanken – vår nya sponsor 
Alingsås Sparbank har genom Lerumskontoret beslutat att sponsra vår 

verksamhet. Vi framför än en gång vårt varma tack för det mycket välkomna 

bidraget till förmån för våra demenssjuka och deras anhöriga.  

En påminnelse 
• Glöm inte att besöka Café Förgätmigej på Ågården med föredrag, underhållning och fika – 

andra måndagen i månaden kl 18 -20.  Nästa gång – den 12 november –  får du njuta av 
Jonas och Jonas som tar oss med in i nostalgins värld. Det blir härlig underhållning med 
matlagning och musik under rubriken Mat, Musik och Minnen.  

Vill du tala med oss? 
• Ring i så fall 0734 40 61 59 (Ordf.). Mer information hittar du på www.demenslerum.nu  

• Är det något särskilt som du tycker att våra medlemmar bör veta och som du vill att vi skall skriva 
om? Ge oss gärna i så fall tips om det. 

Tack för att du stöder oss som medlem! 
• Medlemsavgiften i föreningen är 200 kr/år. Då får du också den innehållsrika och uppskattade 

tidskriften Demensforum. Som ny medlem får du också den användbara Anhörigboken som gåva. 

• Vårt konto är BG 5003-3976 
 

 

Vid tangentbordet  

Bengt Arenhag 

Den uppskattade PR-kampanjen för att bli Demensvän fortsätter. Allt oftare ser man 

hjärtat på jackan eller rockslaget. Vill du också bli Demensvän? Du kan enkelt anmäla 

dig här på www.demensvan.se . Gör det NU! Det är gratis! 

 
 

Demensförbundet visade även I år upp sig på Bokmässan. Det är 

viktigt att vi syns i samhället. Ideellt arbete för våra demenssjuka och 

deras anhöriga står för en mycket stor del av civilsamhällets insatser. 

Vi har också ett icke oansenligt antal boktitlar med anknytning till 

demenssjukdom till försäljning. En av dessa är den uppskattade 

Anhörigboken som man dessutom får som gåva när man blir med-

lem. 

Närvaron på Bokmässan syftar naturligtvis också till få fler medlem-

mar. 

http://www.demenslerum.nu/
http://www.demensvan.se/
https://www.sparbankenalingsas.se/index.htm

