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God jul och gott nytt år!

19 december 2018

Den 3 december avslutades HjärnPunktens hösttermin med bland annat glögg, lussekatter och en julquiz
gjord av vår medarbetare Lena Björklöf. Alla fick höga poäng och hela sex personer uppvisade osedvanligt
goda kunskaper om julen och dess traditioner. Dessa sex har en liten men möjligen inbringande vinst att
inhämta på HjärnPunktens kontor (en påminnelse kommer att skickas med e-post).
Avslutningen bjöd också på en fotoutställning, där grupperna i silversmedjan visade upp vad de gjort under
hösten, samt en miniutställning där några av konstgruppens bilder visades. För den som missade
konstgruppens alster – eller vill se dem igen – kan det meddelas att ett urval av målningarna ställs ut på
Galleri Fritz i Dalheimers hus mellan 9 februari och 3 mars.

Många har undrat hur HjärnPunktens framtid kommer att se ut. Som flera av er redan vet påbörjades
verksamheten 2016 som ett pilotprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. Ett sådant stöd kan ges under
tre år, och de tre åren upphör vid utgången av 2018. Vi har dock glädjen att meddela att finansiering finns
för en fortsatt verksamhet under 2019, och att alla redan etablerade cirklar och kurser kommer att finnas med
i vårprogrammet.
Programmet, som även bjuder på en del nyheter, skickas ut till alla medlemmar och brukare runt mitten av
januari, och så fort utskick har gjorts finns möjligheten att anmäla sig till den eller de aktiviteter man
föredrar. Den 28 januari har vi även en välkomst- och informationskväll på A-center, då vi bjuder på fika
och berättar om programmet. Följande vecka, den 4 februari, kör vi igång!

För den som vill ha något att göra medan vi väntar kan det meddelas att skridskokälkesäsongen på Ruddalen
är i gång. Vill du åka med HjärnPunkten/Hjärnkraft finns det möjlighet till detta. Någon söndag i januari
fyller vi termosarna med varm choklad och/eller kaffe och åker dit tillsammans. Hör av dig på
hjarnpunkten@hjarnkraftgoteborg.se eller telefon – 031-24 32 34 – om du är intresserad. Meddela vilken
söndag du föredrar – 13, 20 eller 27 januari – så väljer vi det datum som får flest röster.
Hjärnkraftmedlemmar som varit på Ruddalen tidigare berättar att det här är något som är kul för ALLA!

En riktigt god jul och ett gott nytt år till alla brukare, volontärer och medarbetare från Kerstin, Lennart, Ove,
Jo & Co. Vi ses i januari!
HjärnPunkten är en verksamhet inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Du behöver inte vara medlem i
Hjärnkraft för att ta del av HjärnPunktens utbud men som medlem får du en rad förmåner såsom en mycket
bra olycksfallsförsäkring, läger och medlemsutflykter mm. Bli medlem på förbundets hemsida
www.hjarnkraft.se där du också hittar mer information.
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