
Program våren 2023 

                   Café Förgätmigej i Mölndal 
En mötesplats för alla, som har, vårdar eller på annat sätt berörs av en 
demenssjukdom. 
Välkommen till en stunds gemenskap med fika (till självkostnadspris), då vi tar tillvara 
livets glädjeämnen, tillsammans med andra i samma situation. 
Begränsat antal platser. Lunch finns att äta i restauranten efteråt. 
 
Lördagar 1 gång/mån, kl. 11.00–12.30, 1:a träff tidigast i mars månad. 
 
Start Berzelius Träffpunkt, Äldreboendet, Terrakottagatan 1A, då en lagom stor grupp 
är anmäld. 
 
För information och anmälan, kontakta: 
Demensföreningen Mölndal-Härryda: Birgitta Garnemark, tel. 0738 - 00 72 12 

__________________________________________________ 
 

Samtalsgrupper 

Välkommen, du som vårdar en äldre anhörig med demenssjukdom! Vi träffas i en 
liten begränsad grupp, alla i samma situation, byter erfarenheter och ger varandra 
råd och stöd. 
Ev. finns det plats i någon av vårens grupper. Till hösten startar nya grupper om 6-8 
deltagare. 
 
För anmälan och information: 
Mölndal: Anhöriglotsen, tel. 031 - 315 26 25 
Härryda: Anhörigkonsulent Marie Löwenberg, tel. 031 - 724 65 46 
Demensföreningen Mölndal-Härryda: Birgitta Garnemark, tel. 0738 – 00 72 12 

 

”Att slippa göra resan ensam” 
 
Träffpunkt för dig, som nyss fått en demensdiagnos och är tidigt i din sjukdom. Vi vill 
ge möjlighet och tillfälle till samtal och reflektion, tillsammans med andra i samma 
situation. 

Att finna en plattform i livet - är viktigt! 
 

För anmälan och information: 
Demensföreningen Mölndal-Härryda: Birgitta Garnemark, tel. 0738 – 00 72 12 
 

                        

 
 

Kallelse till 

Årsmöte 
 

Tisdag 7 mars 2023 kl. 17.30 
 

Träffpunkt Berzelius 
Äldreboendet, Terrakottagatan 1A, Mölndal 

 

Årsmötesförhandlingar 
 

Efter mötet kommer representanter från 
Demensteamet i Mölndal 

och berättar om sitt viktiga arbete 
 

Vi bjuder på förtäring 
 

Välkomna! 
 

För information och anmälan senast 1 mars 
Kontakta Birgitta Garnemark tel. 0738-00 72 12 

 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari per post eller  
e-post m.h.demens@gmail.com. 
Handlingarna före årsmötet finns tillgängliga 14 dagar före. Kontakt se ovan! 
_____________________________________________________________ 
 
Demensföreningen 
MÖLNDAL – HÄRRYDA       Org.nr. 85 20 00-8536          PG 110 94 08–3 
c/o Studieförbundet Vuxenskolan                                
Gamla Torget 43                             Telefon 0738 - 00 72 12 
431 34 Mölndal                                 E-postadress m.h.demens@gmail.com 
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Händer i Mölndals kommun 
 

Demenssjukdom och bemötande 
 

Varmt välkommen till en föreläsning som ger svar på vanliga frågor i 
mötet med personer med en demenssjukdom. 

 
Föreläsare Liselotte Björk 

Förbundsordförande, Demensförbundet 
Ur innehållet: 
        -Hur kognitiva funktioner påverkas vid demenssjukdom 
       -Vad vi kan tänka på i hemmet och andra miljöer för att underlätta 
       -Bemötande i olika situationer 
 

Måndag 6 februari kl. 18.00 – ca 20.00 
Mölndals stadsbibliotek, lokal Hajen 

Information: 
Demensföreningen Mölndal-Härryda: Birgitta Garnemark, tel. 0738 – 00 72 12 

 
I samarbete med Stadsbiblioteket/kultur, Mölndal och Studieförbundet Vuxenskolan 
 

 

Inbjudan till teaterföreställning 

”Prinsessan Margareta” 
 

          
 

Torsdag 30 mars kl. 13.00-15.00 ca. 
 

Lindome Församlingscentrum, Annetorpsvägen 1 
 
Anmälan eller frågor till: 
Anhöriglots, Mölndal, tel. 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se 
eller 
Demensföreningen Mölndal - Härryda: Birgitta Garnemark, tel. 0738 – 00 72 12 

 
I samarbete med Anhöriglots, Mölndal och Studieförbundet Vuxenskolan 

Händer i Härryda kommun 
 

Äntligen finns det hopp! 
En föreläsning om forskning kring demens 

                                                  
 

Henrik Zetterberg, är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Han 
är en av världens mest framstående forskare inom kognitiva sjukdomar. 
Hans specialitet är blodtester för tidig diagnos. 
I denna föreläsning kommer han bl.a. prata om den senaste forskningen 
inom området och det nya läkemedlet lecanemab, en bromsmedicin för 
patienter med symptom på tidig Alzheimer 
 

Torsdag 23 februari kl. 18.00 – ca 20.00 
Mölnlycke Kulturhus, Lilla salen 

 
Anmälan senast 22 februari till: 
Marie, tel. 031 - 724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller 
Sara, tel. 031 - 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se 
Information: 
Demensföreningen Mölndal - Härryda: Birgitta Garnemark, tel. 0738 – 00 72 12 

 

I samarbete med Anhörigstöd, Härryda kultur och Studieförbundet Vuxenskolan 
__________________________________________________________________________________ 

 

Inbjudan till teaterföreställning 

”Prinsessan Margareta” 

          
 

Tisdag 28 mars kl. 14.00-16.00 ca. 
Mölnlycke Kulturhus, Lilla salen 

 
Frågor och anmälan senast 20 mars till: 
Marie, tel. 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller 
Sara, tel. 031-724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller 
Demensföreningen Mölndal - Härryda: tel. 0738 – 00 72 12 

Studieförbundet Vuxenskolan, tel. 033 - 28 55 30 
 
I samarbete med Anhörigstöd, Härryda kultur och Studieförbundet Vuxenskolan 

En resa genom livet  
om en kvinnas åldrar från 7 – 92 år,  

av och med Agneta Arpi, 
lärare, kursledare, föreläsare, dramapedagog, skådespelare 

 

En resa genom livet  
om en kvinnas åldrar från 7 – 92 år 

av och med Agneta Arpi 
lärare, kursledare, föreläsare, dramapedagog, skådespelare 
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