
  

Medlemsbrev september 2022
Hösten börjar närma sig och med det nya aktiviteter i demensföreningen. Föreningens mål är ju
att bidra till att sprida kunskap om och minska stigmatiseringen av demenssjukdomar, påverka
beslutsfattare samt stödja både de som drabbats av demenssjukdom och deras närstående. Vi
har inlett hösten på samma sätt som förra året med att bjuda några av boendena i Halmstad på
underhållning. Den 30 augusti besökte manskören Annies drängar Frennarp och Harplinge och
blev mycket uppskattade. Den 18 oktober sjunger de på Vallås och den 25 oktober på Kattegatt. 
  

Internationella Alzheimerdagen
Den 21 september är det den internationella Alzheimerdagen. Syftet är att skapa medvetenhet
och kunskap om Alzheimers och andra demenssjukdomar. Under eftermiddagen kommer vi i
Halmstad demensförenings styrelse att finnas både på Stora torg i Halmstad tillsammans med
Alzheimer Sverige och på Laholms torg tillsammans med Anhörigcentrum för att informera om
demenssjukdomar och hur du kan få hjälp om någon i din omgivning drabbas av
minnesproblematik. Kom gärna dit och träffa oss. Du kan också ta chansen att berätta vad just
du tycker att vi i föreningen ska fokusera på under det närmaste året.

Kl 17.30 ordnar vi också en föreläsning på Alla Hjärtans hus, Kyrkogatan 3, Halmstad.
Elvira Hasaj, Josefine Enryd och Maria Truedsson från Familjens jurist kommer att finnas på plats
för att föreläsa om
"När beslutsförmågan sviktar: fullmakter, god man och andra lösningar"
och svara på frågor. Föreläsningen är öppen. Kom själv, ta med en vän och sprid gärna
informationen.

        

Medlemsträffar i oktober och november
Den 26 oktober kl 18.00 på Alla hjärtans hus får vi besök av demensteamet i Halmstad.
Vi avslutar kvällen med samtal och erfarenhetsutbyte.
Preliminiärt har vi adventskaffe och underhållning av Annies drängar på Alla hjärtans
hus den 23 november. Vi vill då också gärna höra era önskemål för 2023.

Skriv in dessa aktiviteter redan nu. Mer information kommer.
  
Föreningen på webben
Du vet väl att vi har en hemsida? Här hittar du information om vår förening och våra aktiviteter:
https://demensforbundet.se/halmstad

Vi finns även på FaceBook: Följ oss där:
https://www.facebook.com/DemensforeningenHalmstad

  

https://demensforbundet.se/halmstad
https://www.facebook.com/DemensforeningenHalmstad


Vi hoppas få träffa dig i höst!
/Marie, Ingalisa, Carin & Åsa

https://www.arcmember.se

