
	
	
	
	
Nyhetsbrev från Demensföreningen Lerum 
februari 2022 
 
Mötesplats Åtanken 
startar 17 februari i ”gamla Postens” lokaler, Rurik Holms väg i 
Floda.  
 
    ”Ett sammanhang att mötas i som är särskilt anpassat  
    och tänkt till dig som har minnessvikt eller en                      

demenssjukdom. Här kan du träffa andra och stödjas 
i att fortsätta leva livet så som du önskar.  

     Du är välkommen hit själv eller tillsammans med anhörig.  
     Personal finns på plats med kompetens om  
     demenssjukdomar.”  
 
Detta läser vi i informationsfoldern från kommunen, och 
torsdagar mellan 10-17 kan man komma dit. Demensföreningen 
har bjudits in som samverkanspartner i mötesplatsen, och det är 
helt i linje med Demensförbundets intensioner. Nyckeln till ett 
demensvänligt samhälle är att vi lär och inspireras och jobbar 
mer tillsammans – vårdgivare, beslutsfattare, forskare, 
allmänhet och inte minst alla som lever med en 
demenssjukdom.  
 



Demenssjuksköterskan, Anna Carlström, 073-688 35 82, kan 
informera mera om mötesplatsen. 
 
 
Möten med minnen 
Under denna rubrik fick Demensföreningen Lerum en 
specialvisning på ett måndagstomt Göteborgs Konstmuseum. En 
konstpedagog hjälpte oss att betrakta och samtala om fem 
konstverk, målade mellan 1860-1900. Konstpedagogen gav oss 
inför varje tavla en kort presentation. Sedan fick vi själva 
reflektera över vad vi såg, och delge varandra. Frågor som vi 
kunde fundera över var vilken årstid vi såg i tavlan och vilken 
stämning vi uppfattade. Vi fick stöd i att se på helheten såväl 
som detaljerna i tavlan. Vi fick många spontana och intressanta 
iakttagelser av varandra. 45 minuter-1 timma gick väldigt fort, 
vi kommer gärna tillbaka, men då vill vi låna hörhjälpmedel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dialog med ledningsgruppen för särskilda 
boenden 
Igår hade vi ett bra möte med enhetscheferna för de 
kommunala särskilda boendena, där vi åter lyfte fram vikten av 
att lyssna på den anhörige. Föreningen framförde också 
önskemål om att få ta del av hur vardagen på respektive 
boende är, Lite skriftlig info med foto av vardagsliv öppnar 
dörrar. Vi har också önskemål om att föreningens nyhetsbrev 
anslås, så att hyresgäster, anhöriga och personal kan ta del av 
vad vi gör i föreningen. 
 
 
Henrik Frenkel 
Demensföreningarna i Partille och Lerum såg mycket fram emot 
att välkomna Henrik Frenkel till Partille Kulturum 24 februari. 
Så blir det nu inte, men Henriks blogg kan du följa via 



alzheimerlife.se, där du också kan bli prenumerant på bloggen. 
Vi har sagt det förut, och säger det igen: Henrik Frenkel är en 
dörröppnare för alla som frågar sig hur det är att leva med en 
demenssjukdom. En av de senast intervjuade är Nina Gunke, en 
modig person som starkt berör med berättelsen om sin 
nuvarande vardag, och vi får exempelvis veta vad störd 
tidsuppfattning kan ställa till med. Lyssna! 
^Täpp till glappet i Alzheimerland!” – denna artikel finns också 
på alzheimerlifr.se. Läs! 
 
 
Information från Demensförbundet 
Vi vill gärna påminna om att Demensförbundet har en jurist, 
som svarar på medlemmarnas juridiska frågor. Alla frågor ska 
dock gå via förbundskansliet, som sedan slussar frågorna till 
juristen. Skicka din fråga till rdr@demensforbundet.se. 
 
 
”Var är min man?” - När det otänkbara händer	
Teaterföreställning med Marie Delleskog 4 maj kl 18, 
Dergårdsteatern. 	
Biljetter kan från och med vecka 8 köpas via 
www.ticketmaster.se. Biljetter kan även köpas på plats 1 timma 
innan föreställningen. 
 
        Bollan och Andreas skulle åldras tillsammans.  
        De längtade efter att få ta barnbarnen till  
        Liseberg. Att få åka karusell och äta spunnet  
        socker med dem. Det blev inte så. De hann inte.  
        När Andreas insjuknar i Alzheimer ställs den  
        trygga tillvaron på paus. En drabbande monolog  
        om att vara nära anhörig under en svår period  
        i livet. 

- Jag spelar en kvinna vars man drabbas av 
Alzheimers sjukdom i 60-årsåldern. Publiken får  

        följa med på hennes resa, genom motgångarna  
        men också genom det som styrker henne,  
        säger Marie Delleskog.  
 
Demensföreningen, anhörigkonsulent och demenssjuksköterska 
finns på Dergårdsteatern i anslutning till föreställningen. 
 
 
Årsmötet 
blir 23 mars kl 18 i Anhörigstödets lokaler på Riddarsten. Till 
årsmötet kommer Marie Blomqvist, verksamhetschef Hemtjänsten 
och nu även tf sektorchef sektor Stöd och omsorg. Marie ska 
informera om fast omsorgskontakt, en lagrådsremiss som 
hemtjänsten i Lerums kommun arbetar med att införa. Du är 
mycket välkommen, och vi vill gärna att du meddelar ditt 
deltagande till demens.lerum@gmail.com eller till 070-651 08 28. 
Kallelse och övriga årsmöteshandlingar får du i separat mail.   
 
 
 
 



Resa till Göta Kanal 24 maj 
HRF:s lokalavdelning i Lerum har bjudit in vår förening att 
följa med på bussresa med kanaltur och måltider. Anteckna 
dagen i din agenda! Vi återkommer snarast med uppgifter om 
kostnad och anmälan. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fråga doktorn 14 februari – ”om det där som 
kallas demens” 
Se programmet i svt play! 
 
           
 

          Din medlemsavgift för 2022 
      vill vi ha innan årsmötet – 
      200 kr till bg 5003-3976 
      eller 
      via Swish 1235284112     


