Nyhetsbrev 4 – 24 maj 2019

Sommaren är på väg – vi planerar inför hösten
Så var vårterminen på HjärnPunkten 2019 över. Den 6 maj hade vi vår sedvanliga våravslutning
med öppet hus, quiz och utställning av konst- och silvergruppernas alster. Clas Wallin från Sensus
pratade om studieförbundets verksamhet och Robin Dunmark underhöll med ståuppkomik.
Veckan dessförinnan, under vårens sista ordinarie HjärnPunkten-måndag, besvarade deltagarna en
enkät om verksamheten. Resultatet blev ännu ett prov på HjärnPunktens värde i mångas vardag:
”En mycket viktig dag där jag får möjlighet att vara tillsammans med andra i samma situation…”
”Man är inte ensam. Utökat socialliv. En skadad hjälper en annan skadad.”
”En träffpunkt med liknande som förstår.”
”Det är så skönt att få komma hit och få drömma sig bort en stund och fika och skratta.”
Liknande kommentarer skulle kunna fylla hela vårt nyhetsbrev och mer därtill.
Vi nöjer oss dock inte utan tycker det är viktigt att utveckla verksamheten och hålla den levande.
Som ett led i detta bildades en referensgrupp som hade sitt första möte den 11 april. På mötet
medverkade både deltagare och representanter för verksamheter med anknytning till personer med
förvärvad hjärnskada. Vi pratade mycket om hur vi kan nå ut till fler som skulle ha glädje och nytta
av HjärnPunkten. Samtalet kommer fortsätta och du som vill bidra är välkommen att höra av dig till
oss! Referensgruppen har sitt nästa möte den 26 september.
En samtalsgrupp för unga med förvärvad hjärnskada finns med bland våra planer inför hösten.
Gruppen kommer att ledas av Jo Fridmar, som tidigare arbetade som verksamhetsutvecklare på
HjärnPunkten och Hjärnkraft. Jo är projektledare och genusvetare och har tidigare jobbat för
mänskliga rättigheter tillsammans med andra engagerade ungdomar på RFSU och Amnesty.
Inför höstens uppstart behöver vi din hjälp att sprida ordet om den nya samtalsgruppen, så bjud in
vänner och bekanta som vill träffa andra unga i en liknande situation! Mer information om tid och
plats kommer senare.
Det fullständiga programmet för HjärnPunktens hösttermin skickas ut och delas i sociala medier
runt mitten av augusti. Den 2 september blir det välkomst- och informationskväll och måndagen den
9 september kör studiecirklarna igång! Till dess – ha en skön sommar!
Hälsar Ove, Kerstin, Lennart & Co.
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