Bästa medlem i Demensföreningen i Karlshamn.
Jag vill först och främst tacka för förtroendet som Ny Ordförande i i
i förening tillsammans med er medlemmar och styrelsen.
Jag heter Patrik Nilsson och är skomakare till yrket. Jag har
personlig erfarenhet av närstående som har drabbats av Demenssjukdom det
är därför jag brinner för Demensföreningen. Styrelsen kommer att arbeta med
att starta upp värdinneverksamheten samt komma igång med cafe Solglimten
trolig start i höst och vi planerar för höstens aktiviteter.
Söndagen den 15 Maj kl.13.30. Samlas vi nere vid hamnen (parkeringen)där
buss avgår till Tararps gamla lanthandel med visning, efter besöket så åker vi till
Bygdegården i Nötabråne där vi fikar och umgås. Se separat inbjudan!
Senare under hösten (oktober) planerar vi för en föreläsningskväll med lokalt
tema. (Inbjudan kommer i senare utskick)
Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha en härlig julfest i december. (Inbjudan
kommer i senare utskick)

En liten uppmaning till er som inte var på Årsmötet. Vi skulle vilja ha
er Mailadress och mobilnummer samt namn så vi kan skicka
information till er med tanke på Portokostnaderna och Postgången.
Det går bra att maila eller sms a någon i styrelsen. Tack på förhand.

Kom gärna med tips och idéer på vad ni tycker att föreningen ska engagera sig i
Styrelsen för 2022–23 är följande:
Patrik Nilsson: 0707 384920 eller hantverksfoer@hotmail.com
Carina Frisk: 0702 788062 eller carina62frisk@hotmail.com
Annette Broberg: 0730 81 47 58 eller annette.broberg@karlshamn.se
Viveca Svensson: 0760 17 71 37 eller viveca84004@gmail.com
Anna-Karin Bladh: 0709 64 29 27 eller akb.larkan@gmail.com
Anette Dahlqvist: 0709 78 82 27 eller anettedahlqvist211@gmail.com
Birgitta Bergman: 0709 185764 eller birgitta.bergman@karlshamn.se

Valberedningen: Pernilla Bengtsson: 0733 703972 eller
pernilla.bengtsson@karlshamn.se
Carola Nilsson: 0708 307135 eller carola.nilsson@karlshamn.se
Ni hittar även mycket information på hemsidan www.demensforbundet.se
Föreningen har även en egen Facebook sida som heter Demensföreningen
Karlshamn, besök den gärna!
Önskar er alla en trevlig vår som är på ingång
Patrik Nilsson ordförande

