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Våren är här!

1 april 2019

Nu är alla vårens cirklar och kurser igång. Två av dem, yoga och blomsterbindning är dessutom
avslutade, och endast ett par externa aktiviteter kvarstår. En av dem är ”Styling på frisörskolan” som
i vår anordnas tisdagar kl. 13:00, den 2, 9, 23 och 30 april. Manikyr, hårvård och makeup ingår i
utbudet, samt klippning den 30 april. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Kostnaden – 30
kronor per gång – betalas till HjärnPunkten (du måste inte vara med vid varje tillfälle). Platsen är
som vanligt Burgårdens Gymnasium
Medicinsk fotvård på Axelsons Gymnastiska Institut den 10 april är vår andra återstående
aktivitet. Alla platser är tyvärr bokade, men fler aktiviteter kan dyka upp under våren. Håll utkik på
HjärnPunktens Facebooksida eller på vårt nyöppnade Instagramkonto hjarnpunkten.
HjärnPunktens nya referensgrupp är på väg att bildas och det första mötet kommer att
hållas den 11 april. Organisationer, föreningar och personer med intresse av att påverka och ta del
av verksamhetens innehåll kan ingå. Ta kontakt med oss som jobbar med HjärnPunkten/Hjärnkraft
om du vill delta eller känner någon som bör vara med. Ett brett engagemang är viktigt för att
utveckla verksamheten och hålla den levande
Förra veckan avslutade Jo Fridmar sitt arbete som verksamhetsutvecklare på
Hjärnkraft/HjärnPunkten. Hon har gjort ett strålande jobb och vi tycker förstås det är jättetråkigt att
hon slutar. Samtidigt hoppas och tror vi att det kommer finnas tillfällen att återkomma till Jo (mer
om det senare).
Jo hälsar till alla HjärnPunktare och tackar för tiden som varit. Hon säger att hon lärt sig mycket
under tiden på HjärnPunkten/Hjärnkraft, och att hon kommer att sakna oss. Vi bugar och tackar.
En glad nyhet är att vi har en ny praktikant på HjärnPunkten och Hjärnkrafts kontor. Hon heter
Celine Henriksson och finns på kontoret sex timmar i veckan. Välkommen Celine!
Hälsar Ove, Kerstin, Lennart & Co

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.
Dalheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg, vån 3
tel. 031-24 32 34 e-post hjarnpunkten@hjarnkraftgoteborg.se

