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Program för anhörigstödsverksamheten våren 2018 
Funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och 

äldreomsorg 

 

 
Välkommen till öppet anhörigcafé inom äldreomsorgen 

Anhörigcafé var tredje tisdag kl. 10.30–12.00 och avslutas med lunch för den som 

önskar. Datum: 30/1, 20/2, 13/3, 3/4, 24/4, 15/5, 5/6 i Äldrecentrums lokaler. 

 

 

Tjejer/kvinnor med autism och adhd – Svenny Kopp 

Svenny Kopp forskare och specialist i barn och ungdomspsykiatri, har under 

många år forskat och försökt synliggöra flickor inom neuropsykiatrin som på 

många sätt fortfarande är en ”osynlig” grupp.  

Vad vet vi idag om flickor med autism och deras situation? Hur går det för dem i 

skolan och hur ser deras framtidsutsikter ut? Framförallt vad kan vi göra för att 

förbättra deras situation. 

Onsdag den 28 februari kl 16.00-20.00 kommer Svenny Kopp till Billingehus och 

föreläser. Vi har ett begränsat antal platser och vi står ej för resan. Det bjuds på 

fika under kvällen. 

Anmälan senast 16 februari till: 

Malin Lavén 
malin.laven@tibro.se  
0504-186 39 
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Samtalsgrupp för anhöriga till demenssjuka 
 

Tisdagar varannan vecka 16.00 möts vi i Äldrecentrums lokaler med start 6/2. 
 
Anmälan till  
Gun-Britt Klingvall,  
gun-britt@klingvall@tibro.se 
0504-18509 
 

 
 
Mediyoga i samarbete med Rultiga Rut 

Under våren erbjuder vi inom anhörigstödet mediyoga hos Rultiga Rut i Tibro. 
Fem onsdagar i följd start 7 mars kl 18.15. Ett tillfälle att komma ner i varv och  
genom andning och olika tekniker hantera stress och allt som påverkar oss.  
Vi har ett begränsat antal platser, först till kvarn.  
 
Anmälan  
Emma Nilsson    
emma.nilsson@tibro.se   
0504-184 87   
 

 

Är du intresserad av att delta i en anhöriggrupp? 
I Samarbete med Hjo, Tidaholm och Karlsborg anordnas en anhöriggrupp för 

anhöriga till personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik. Syftet med 

träffarna är att träffa andra anhöriga i liknande situation och känna att man inte är 

ensam. Gruppen träffas 6 gånger mellan kl. 16:30-18:30 med start den 12 mars 

2018 på Dialogen i Hjo.  

Är ni intresserade av att delta eller har några frågor är ni välkomna att höra av er 

till någon av gruppledarna:  

Annelie Berg: 070-372 09 34 

Margareta Hardestav 070-372 03 36 
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Informationstillfälle gällande avgifter för vård och omsorg 

Onsdagen den 14 mars kl 15.00-16.00 kommer avgiftshandläggare Linda Batshon 

Nilsson till Äldrecentrum och informerar om avgifter.  

Ett tillfälle för frågor, ingen anmälan krävs! 

 

 
 

”Mitt liv i musiken” 
Jan-Olof Andersson, Gitarrist och vissångare kommer till Äldrecentrum 21 mars kl 

13.30.  

 

Ingen anmälan krävs. 

 

 
 

För mycket att tänka på, snurrar livet för fort? 
Den 25 april kommer Rultiga Rut till Äldrecentrum för att ge oss tekniker och 

verktyg för att komma ner i varv. Genom olika övningar och meditation lära oss att 

vara i nuet och slappna av.  

 

Vi bjuder på frukt.  

 

Äldrecentrum den 25 april kl. 17:30-19:00 

 

Anmälan senast 23 april till: 

 

Emma Nilsson   Gun-Britt Klingvall 

emma.nilsson@tibro.se  gun-britt.klingvall@tibro.se 

0504-184 87     0504-185 09 
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Kakbuffé   
Onsdag 23 maj kl 17.00 är ni välkomna till  

Kavelbron Event då anhörigstödet ordnar kakbuffé  

för en självkostnad till 60 kr. 

 

Anmälan senast 14 maj till: 

Gun-Britt Klingvall 

gun-britt.klingvall@tibro.se 

0504-185 09                        
      

 
 
Piperska Lundsbrunn 
Skaraborgs kommuners anhörigstöd bjuder in dig som är under 65 år och hjälper eller 

stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning till 

några dagar där du bara kan koppla av, äta gott, ta hand om dig själv och få möjlighet att 

träffa andra anhöriga. 

Se separat inbjudan! 

 

 
 
Taktil massage 
Anhörigstödet erbjuder taktil massage. Tanken är att du ska få en möjlighet att 

koppla av, njuta och bara ta hand om dig själv en stund. Du kan välja på följande 

former av massage:  

 Rygg/nacke 

 Arm/hand  

 Ben/fot                                   

Massagen tar cirka 20-25 minuter och utförs av anhörigombud som genomgått 

massageutbildning. 

Vid intresse kontakta: 

Gun-Britt Klingvall  

gun-britt@klingvall@tibro.se  

0504-185 09 
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Enskilda samtal 
Anhörigstödet erbjuder dig medmänskligt samtal, då du behöver någon att prata 

med kring din situation och hur du mår.  Det kan också handla om ett samtal där 

du behöver råd och vägledning. Vi kan hjälpa dig att hitta till rätt instanser, söka 

information, kunskap eller bara lyssna.  

Ring oss! Så kommer vi till dig, eller du till oss. Vi anpassar oss efter vad som 

passar dig och din situation bäst.  

Vi har tystnadsplikt, inget dokumenteras och samtalen är kostnadsfria 

Anhörigstöd:  

Gun-Britt Klingvall (Äldreomsorg)  Emma Nilsson (IFO/FN) 

gun-britt.klingvall@tibro.se   emma.nilsson@tibro.se 

0504-185 09      0504-184 87 

 

    

Vattengympa 

Vi erbjuder vattengympa i terapibadet på Allégården dagtid med start v. 8.  

Anmäl intresse till: 

Gun-Britt Klingvall 
gun-britt.klingvall@tibro.se 
0504-18509 
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Du som anhörig är ovärderlig både för din 
närstående och för oss i kommunen! 

Anhörigstödet måste utformas tillsammans med dig det gäller! 

Du som anhörig vet vilket stöd som skulle intressera och underlätta för just dig.  

Vi tar därför tacksamt emot dina önskemål och förslag, för att utifrån detta i största 

möjliga utsträckning arbeta för att tillgodose dina behov.  

 

Kontakta oss:  

 

Emma Nilsson               Malin Lavén   Gun-Britt Klingvall 

0504-184 87   0504-186 39   0504-185 09 

emma.nilsson@tibro.se malin.laven@tibro.se  gun-britt.klingvall@tibro.se  
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