
                  

Vårprogram 

                       för anhörigstödsverksamheten  2019 

 

Öppet anhörigcafé för äldreomsorg  

Var tredje onsdag  med början den 16/1 kl. 10-11,30 i ÄC lokaler. (Blå rummet) 

(korridoren mot Allégårdens matsal) 

Vi träffas, fikar, bjuder in gäster utefter era önskemål. Kom och hjälp oss att skapa en 

bra mötesplats, där den anhöriges behov får stå i centrum! Vid varje cafétillfälle finns 

vi som personal från anhörigstödet med!  

Vi bjuder in gäster för information och frågor! De cafétillfällena där emellan ses vi och 

har en trevlig stund tillsammans.  

  

16/1    Vi pratar om julens traditioner. 

6/2       Lunch på Millners. ( Obs tiden  11.30.  Pris 90 kr 

27/2      Pragram meddelas senare 

20/3 KL. 13.30. Underhållning på ÄC med Matilda Eklund från Falköping med                                                     

                           musiker som tolkar Ulla Billqvist och Alice Babs. 

10/4  Soc. Chef  Anneli K  o  Vård och Omsorgschef  Rickard S besöker oss. Passa på  

         att ställa frågor.. 

2/5  Vår egen kakbuffe´ 

22/ 5  Utflykt med egen bil. Var meddelas senare. 

12/6  Avslutning 

 

 

 



 

Idag vet vi att det har en avgörande betydelse för dig som vårdar eller stödjer en 

närstående att få kunskap, information av olika slag och att träffa andra i liknande  

situation för att kunna behålla glädjen, orken och kraften. I en anhöriggrupp ges du 

som anhörig en möjlighet till att träffa andra. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, 

glädjeämne och bekymmer. I gruppen diskuteras sådant som ni tycker är viktigt. Man 

väljer själv vad man vill säga/inte säga. Det som sägs i gruppen stannar i gruppen. (5 

tillfällen) Det är av stor vikt att du som anhörig som önskar delta i en anhöriggrupp 

kontaktar anhörigstödet, så vi kan arbeta för att starta en cirkel utifrån dina speciella 

behov och önskemål.                      

 Kontakta Gun-Britt Klingvall.  0504-18509                               

 

 

 

Massagestol 

Finns att tillgå i Äldrecentrums lokaler.  

Ring gärna Gun-Britt för att boka dej en tid.  

 
 

 

 

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, kun-

skap 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. 

  

 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta anhörigstödet.  

Gun-Britt Klingvall, tel: 0504- 185 09 eller gun-britt.klingvall@tibro.se  

mailto:gun-britt.klingvall@tibro.se

