
MEDLEMSBREV NOVEMBER 

HÖSTMÖTE 2.11 
Välkommen på höstmöte onsdagen den 2.11 kl.18.00 vid HandiCampen Skarpansv.30 Vi 

gästas först av Folkhälsan som berättar om deras verksamhet bl.a. surfstöd, närstående-

träffar, seniorverksamhet och hemtjänst. Därefter hålls stadgeenligt höstmöte. Föreningen 

bjuder på sallad och bröd från Choklad samt kaffe. 

Anmälningstiden är förlängd till mån 31.10, meddela eventuella allergier vid anmälan! 

NEURODAGEN 12.11 
Välkommen på Neurodagen lördag 12.11 kl.11.45-15.45 vid HandiCampen, Skarpansv.30.  

 

kl. 11.45  Välkommen 

kl. 12.00-12.45 JANEK FRANTZÉN - berättar om högintensiv ultraljudsbehandling, 

                                        en ny behandlingsmetod vid Parkinsons sjukdom och Essentiell 

                                        Tremor som görs på Åbo Universitetscentralsjukhus.  

                                        Janek kan tyvärr ej närvara fysiskt utan föreläser via storbildsskärm.  

kl.13-13.45  Kaffe och smörgåstårta. 

kl.13.45-14.45  CHRISTA MICKELSSON drabbades av en massiv hjärnblödning med 

                                        tillhörande afasi 2017. Hon berättar om sin rehabilitering och vägen 

                                        tillbaka. Christa har skrivit en bok ”Ett blodkärl som brast” som finns      

                                        att köpa under dagen för 20€. 

kl. 15-15.30  JESSICA HAVULEHTO  från Härmä Rehab & Spa berättar om utbudet av 

                                        svenskspråkiga rehabiliteringskurser i Ylihärmä, Finland.  

                                        Jessica deltar via storbildskärm. 

 

Hjärtligt välkomna att anmäla er, deltagande är gratis, anhöriga är välkomna med. Det går 

bra att komma och gå under dagen som det passar dig bäst. Anmäl dig senast onsdag 9.11. 

 

JULFEST 25.11 
Välkommen på föreningens julfest fredag 25.11 kl.17.00 vid Soltuna i Geta. Vi börjar med 

välkomstglögg, därefter avnjuts ett dignande julbord. Under kvällen får vi lyssna till Kim och 

Marianne som spelar och sjunger. Efter middagen blir det lotteri med fina vinster, bra att ha 

med sig lite småpengar om man vill köpa lotter. Föreningen ordnar med busstransport till 

och från Soltuna med start från Mariehamn kl.16.00, det går bra 

att stiga på längs med vägen.  

Pris 35€/medlem. Anhöriga är välkomna med till normalpris 56€.  

Anmäl dig senast torsdag 17.11. 

 

  



 

 

VAL PÅ ÅLAND 2023 

Vilka frågor är viktiga för dig? Vad vill du att åländska politiker ska jobba för? 

Neurologiska föreningen, tillsammans med Ålands Handikappförbund och övriga föreningar 

vill under 2023 satsa på påverkansarbete inför Riksdagsval och Lagtings- och kommunalvalet. 

Vi bjuder nu in föreningsmedlemmarna till en träff där vi dricker glögg och diskuterar vilka 

stora och viktiga frågor som vi tillsammans ska driva i vårt påverkansarbete inför valen nästa 

år. Välkommen till HandiCampen för att diskutera valteser torsdagen den 8.12 kl. 18-20 eller 

måndagen den 12.12 kl. 14-16. Ingen förhandsanmälan behövs.  

Efter våra diskussioner bjuder förbundet in de åländska partiledningarna för att informera 

om och diskutera medlemmarnas situation och behov.  

Alla medlemmar med i påverkansarbetet nu – tillsammans blir vi starka! 

 

SAMTALSGRUPP & FIKA 7.12 
Under hösten bjuds våra medlemmar in till föreningen Vårt Hjärtas fika för personer som 

drabbats av stroke och deras anhöriga. Sista träffen för året är onsdag 7.12 kl. 13.30-15.00 

vid HandiCampen. Ingen anmälan behövs. Välkommen! 

 

JULKONSERT 21.12 
Onsdag 21.12 kl.19.00 kommer Magnus Carlsson till Alandica 

med sin populära julkonsert ”Änglarnas tid”. Handplockade 

musiker ramar in kvällen som innehåller både klassiska och 

moderna jullåtar. Under kvällen bjuds det även på helt 

nyskriven julmusik. Konsertens längd är 90 min.  

Som föreningsmedlem kostar biljetten 30 € (normalpris 42 €). 

Du bokar dina biljetter med Sara senast tisdag 22.11.  

 

 

Hör gärna av dig med önskemål och feedback inför föreningsåret 2023.  

Det är medlemmarnas önskemål som formar föreningens verksamhet! 

 

Ta hand om dig i höstmörkret och glöm inte reflexerna när du rör dig ute!  

Hälsar Sara 

Sara Sundqvist,   tis-tors 9-15.00   Tel: 040 1560200/22371  E-post: info@neurologiska.ax    

Verksamhetsledare          

Skarpansvägen 30, Mariehamn  Hemsida: www.handicampen.ax/forening/neurologiska/ 
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