
 

Så här ser styrelsen ut efter årsmötet i mars. Foto från arbetsdag på Garveriet 
i april. 
 

Nyhetsbrev från Demensföreningen Lerum försommar 
2022. 
 
Presentation av Demensföreningen 
Under våren har delar av styrelsen besökt flera av kommunens öppna 
träffpunkter för att prata om att vi alla behöver bli bättre på att i vår 
omgivning känna igen det som kan vara tidiga symtom på demenssjukdom. Då 
kan vi också bli bättre på att möta och kompensera personer med kognitiv 
funktionsnedsättning. Vi vill ju ha ett demensvänligt samhälle! Som en naturlig 
fortsättning i dessa möten får vi berätta om varför det finns en demensförening, 
och vad vi gör. Anhörigträffar på dagverksamheterna och Riddarstensgården har 
vi också deltagit i. Kontakta oss om du deltar i eller känner till något 
sammanhang, dit vi skulle kunna komma för kort info och samtal om demens! 
 
 
Café Förgätmigej 
På marscaféet blev vi informerade om välfärdsteknik som kan underlätta 
vardagen vid demenssjukdom. Tack Therese Källviks och Karin Tiderman, vi vill 



gärna bjud in er igen. Det finns fler som behöver info om detta 
utvecklingsområde. På aprilcaféet fick vi träffa två rara och duktiga vårdhundar 
och på majcaféet var Jessica grillmästare, och vi njöt av god korv med 
tillbehör i den soliga majkvällen. Så trevligt! I behov av repris! 
 
 
Resan till Göta kanal 
Hörselskadades Riksförening i Lerum bjöd in vår förening att delta på bussresan 
24 maj till Töreboda, där vi gick ombord på M/S Bellevue, som tog oss genom 
16 slussar till Sjötorp. Så vacker försommargrönska, och så god lunch ombord! 
TACK HRF! 
 
 
Samtal kring demens för anhöriga 
Anhörigstödet och Demensföreningen samarbetar i dessa samtal, som under våren 
utökats med samtal förlagda kvällstid. Ett samtal återstår innan sommaren –  
13 juni kl 10 i Floda. Anmäl dig till jessica.gustavsson@lerum.se  
 
 
Promenadgruppen  
promenerar vidare, tisdagar kl 10.30. VÄLKOMMEN, du också! På vår Facebook-
sida hittar du veckans promenad, eller ring/sms 070-651 08 28. Lokalpressen har 
visat intresse för att skriva om oss, så tisdag 31 maj får vi sällskap av en 
reporter. 
 
 
Demensförbundets kongress 
gick av stapeln i Stockholm 7-8 maj. En helt ny förbundsstyrelse valdes, och 
Evabritt från Lerum ingår i den, nominerad av vår tidigare ordförande Bengt 
Arenhag. Det råder ingen arbetsbrist i ett förbund som driver på utvecklingen av 
ett demensvänligt samhälle. Intressant ska det bli, och utmanande. 
 
 
Vår egen lokala demensförening 
Styrelsen jobbar på. Ett år går fort, och styrelsen behöver dig som är 
intresserad och erfaren inom demens- och/eller anhörigområdet. Du kan nominera 
dig själv till styrelsen. Eller kanske har du kunskap som du kan stödja oss med 
utan att (tvingas) gå med i styrelsen. Vi hoppas att du börjar fundera i dessa 
banor. 
 
 
Vill du arbeta på äldreboende i sommar? 
Jobbet är avlönat, men fråga inte oss om vilka arbetsuppgifter det kan handla 
om. Fråga i stället enhetschef Pernilla Gabrielsson, pernilla.gabrielsson@lerum.se; 
sms: 072-465 87 73. Pernilla välkomnar alla förfrågningar i ämnet. 
 
 
Henrik Frenkel 
Se alzheimerlife.se. Henrik var bokad till ett framträdande i Lerums bibliotek 21 
september. Tyvärr har Henrik via sin blogg informerat om att han har aggressiv 
cancer, och i stället för framgångsrik blogg och framträdanden med 
entusiastiska åhörare förestår för Henrik en höst med cancerbehandling. Så 
sorgligt! Henrik kan inte ersättas, men vi planerar att hitta annan/andra 
intressanta personer till Lerums bibliotek 21 september – internationella 
Alzheimerdagen. Håll kollen på detta datum. Vi återkommer. 
 
 



 
 
 
Tack för ditt medlemskap! Vi saknar många årsavgifter, så du får 
gärna kolla om du betalat avgiften för i år. Du som inte betalat 
faller 30 juni ur medlemsregistret. 
 
Årsavgiften är 200 kr, betalas via bg 5003-3976 eller Swish 
1235284112 
 
 
Styrelsen hoppas att vi alla får en fin sommar. 
 
demensforbundet.se/lerum och Facebook Demensföreningen i Lerum  

 
 
 

 


