
 

Med Solbussen till Oskarshamn  

tisdag 6 oktober. 

 

Pris: Bussresa, inträde, guide och lunch allt ingår i priset för 50:- 

Vi åker till Oskarshamn och har bjudit med oss medlemmar från Strokeföreningen. Vi 

besöker Döderhultar- och Sjöfartsmuseet. Därefter äter vi lunch på Badholmen och 

reser mot Kalmar via den gamla landsvägen.  

Bussen avgår kl 09.30 från Nygatan 30 i Kalmar och beräknar vara  

tillbaka i Kalmar senast 16.30 

Vi tar upp medlemmar på väg till Oskarhamn. 

Anmälan senast 29 september till 0480-29284 eller kalmar@hjarnkraft.se  

Mer information får Du på vår hemsida. Se första sidan, uppe i höger hörna. 

  

 

Medlemsblad 2021-3 
Hjärnkraft Sydost 

Vinterkursen 10-11 december 2021 

ALLA medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Jönköping, Kronoberg och Kalmar 

län är inbjudna till detta evenemang där vi blandar föreläsningar med roligheter, 

nyttigheter och samkväm med god mat i härlig anpassad miljö. 

Allt (helpension i två dagar) till ett fantastiskt lågt Hjärnkraftspris. 100:- för alla 

MEDLEMMAR. 

Antal deltagare är begränsat! 

Anmälan kan Du göra nu till kansliet senast 5 november. 0480-29284. 

kalmar@hjarnkraft.se  

Om kursen ställs in pga ökad smittspridning i samhället kommer givetvis inbetalade 
avgifter att återbetalas.  
Mer information får Du på vår hemsida.  
Se första sidan, uppe i höger hörna. 

  

 

 

 

Adress: Nygatan 30. 392 34 Kalmar 
Telefon: 0480-292 84 
Epost: kalmar@hjarnkraft.se 
Hemsida: www.hjarnkraft.se/kalmar 

mailto:kalmar@hjarnkraft.se
mailto:kalmar@hjarnkraft.se
mailto:kalmar@hjarnkraft.se


 
Ordförande har ordet 

Förväntningarna på framtiden ökar men det gör tyvärr farhågorna också. Pandemin är långt ifrån över, 

speciellt i många delar av världen ser det inte bra ut. Vi har kanske en ny verklighet att vänja oss vid i 

framtiden? 

Vi i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län hoppas och tror i alla fall på en höst/vinter med många 

aktiviteter. Detta är klart/förberett men mer kommer säkert att hända i föreningen under året. 

- Det uppskjutna årsmötet har vi redan haft, se artikel i detta blad. 

- Utflykt den 6 oktober, samma här. Se artikel. 

- Höstens/vinterns höjdpunkt. Vinterkursen på Ädelfors folkhögskola. Läs mer i inbjudan. 

Hela samhället, kanske speciellt föreningsverksamheten har en svår tid bakom sig. Vi hoppas och tror 

alla på en bättre framtid. 

Nu tar vi nya tag! 

Per-Erik Nilsson 

 

 

Årsmötet 2021 

Tisdagen den 17 augusti kunde föreningen äntligen hålla sitt försenade och uppskjutna årsmöte 

(naturligtvis pga pandemin) 

Eminent mötesordförande var styrelseledamoten Bengt Rosenqvist. 

Under mötet behandlades en motion om bildandet av ett samarbetsprojekt Hjärnskadeförbundet 

Hjärnkraft Småland. De tre länsföreningarna i länet föreslås samarbeta om kansli, aktiviteter, 

föreläsningar, information och service. Motionen kommer att behandlas och bearbetas av 

föreningens styrelse för att presenteras vid nästkommande årsmöte. 

Samtliga ledamöter och ordförande omvaldes på mötet. Valberedningen blev däremot förstärkt av 

Inger Sköld Persson från Nybro. 

Årsmötet besöktes av ett femtontal medlemmar. Nästa årsmöte kommer förhoppningsvis att kunna 

hållas enligt stadgarna före den 1 april 2022.   

 

Digitalt Fika 
Hjärnkraft Kalmar fortsätter med Digital fika under hösten. Sista tisdagen i månaden 28/9, 26/10 

och 30/11 mellan 14.00 – 15.30 

Det Du behöver är en smartphone, surfplatta eller en dator med internetanslutning. Ring till kansliet 

för hjälp att koppla upp Dig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


