Anhörigstödets
vårprogram 2022
För dig som är anhörigvårdare/stödjare.
I samverkan med Hyltes frivilligverksamhet. Välkommen att
delta i anhörigstödets program på Mötesplats Guldkanten
i Hyltebruk. Vi erbjuder till exempel samtalsgrupper, social
samvaro, utbildningar och föreläsningar i olika ämnen.
Hör av dig till oss om du vill veta mer.
Mötesplats Guldkanten
Storgatan 4B, 31431 Hyltebruk
Telefon 0345-180 41

Hälsoinsatser
Är du anhörigvårdare/stödjare kan du ta del av våra hälsoinsatser.
Rådgör alltid med din läkare om du har hjärt-, ryggproblem eller
annan ohälsa innan du nyttjar någon hälsoinsats.
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk.
Ingen anmälan krävs om det inte står något annat.
Massagestolen
En stunds härlig avkoppling med möjligheter till olika massageprogram. Ring och boka tid med kommunens anhörigkonsulent.
Massage och fotvårdskort
Du kan ansöka om kostnadsfri massage eller fotvård genom
anhörigstödet. Ring kommunens anhörigkonsulent.
Sittyoga
Prova på lätt yoga, sittandes (på stol) med fokus på andning.
Datum: 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 20/6 kl. 14:00–16:00.
Taktil handmassage
Yvonne Englund erbjuder åtta tider för taktil handmassage,
först till kvarn gäller.
Datum: 15/3, 17/3 kl.10:00, kl.11:00, kl.14:00 eller kl.15:00.
Obs! Anmälan görs på telefon eller sms: 0733-71 80 41
eller e-post: veronica.lagerkvist@hylte.se
Walk and talk
Vi samlas på Mötesplats Guldkantens baksida för en gemensam
promenad. Datum: 16/2, 16/3, 27/4 kl. 10:00. Efter promenaden
tar vi en gofika tillsammans inne på Guldkanten.
Hälsodag
Välkomna på en dag i hälsans tecken. Vi bjuder på föreläsningar,
sittyoga, sittgympa och nyttiga tilltugg.
Datum: 14/3 kl. 10:00–12:00, 14:00–16:00.

Träffpunkt
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk.
Ingen anmälan krävs.
Livslust
Vi erbjuder dig som anhörig tillsammans med en närstående som
har minnesnedsättning en stund social samvaro med olika
aktiviteter. Vi avslutar med en fika.
Datum: 11/2, 11/3, 8/4 kl. 10:30–12:00.
För anmälan kontakta kommunens anhörigkonsulent på telefon
eller sms: 0733-71 80 41 eller skicka e-post till:
veronica.lagerkvist@hylte.se
Drop in-café
Du som anhörig kan få avlastning. Demensteamet anordnar drop
in-café för personer som har en minnesnedsättning eller demenssjukdom, som bor kvar i det egna hemmet. Här kan man få
stimulans, sysselsättning och gemenskap en stund medans du som
anhörig kanske behöver uträtta något ärende. Det bjuds på fika.
Datum: 28/1, 25/2, 25/3 kl. 10:00–12:00.

Samtalsgrupper
Enskilda stödsamtal
Enskilda stödsamtal innebär att du får en samtalspartner, någon
att ventilera funderingar och tankar med. Ring och boka tid med
kommunens anhörigkonsulent. Du som är anhörig kan få delta i
en samtalsgrupp. Det ska vara minst fyra anmälda för att vi ska
kunna starta en grupp.
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk.
Det bjuds på en enkel kvällsfika.
För anmälan kontakta kommunens anhörigkonsulent på telefon
eller sms: 0733-71 80 41 eller skicka e-post till:
veronica.lagerkvist@hylte.se
Samtalsgrupp 1
För anhöriga som har en närstående med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. (Exempelvis ADHD eller Autism).
Datum: 22/3, 29/3, 5/4 kl. 17:00–19:00.
Obs! Anmälan Senast 17/3.
Samtalsgrupp 2
För anhöriga som har en partner med en minnesnedsättning eller
demensdiagnos.
Datum: 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 16/5, kl. 10:30-12:00
Obs! Anmälan görs till varje tillfälle tre dagar innan.

Föreläsningar
Fika till självkostnadspris.
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk. (Ingen
anmälan krävs om det inte står något annat)
Måndagscafé
Föreläsning – för mer information hämta månadsblad på Guldkanten eller besök vår Facebooksida Mötesplats Guldkanten.
Datum: 24/1, 21/2, 21/3, 16/5, 23/5 kl. 14:00–16:00.
Måndagscafé
Tena informerar om inkontinensskydd. Inkontinens kan drabba
både män och kvinnor i alla åldrar. Datum: 13/6 kl. 14:00–16:00.

Underhållning/trivsel
Fika till självkostnadspris.
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk.
Ingen anmälan krävs om det inte står något annat.
Måndagscafé
Välkomna att spela bingo.
Datum: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6 kl. 14:00–16:00.
Måndagscafé
Underhållning – för mer information hämta månadsblad på Guldkanten eller besök vår Facebooksida Mötesplats Guldkanten.
Datum: 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 kl. 14:00–16:00.
Söndagscafé
Underhållning – för mer information hämta månadsblad på Guldkanten eller besök vår Facebooksida Mötesplats Guldkanten.
Datum: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5 kl. 14:00–16:00

Handledning/utbildning
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk.
För anmälan kontakta kommunens anhörigkonsulent på telefon
eller sms: 0733-71 80 41 eller skicka e-post till:
veronica.lagerkvist@hylte.se
Handledning för anhörigvårdare/stödjare i Durewallmetoden
Bemötande, självskydd och vårdande skyddsteknik. Ett skonsamt
och mjukt sätt att ta i människor med kognitiva svårigheter.
Obs! Anmälan krävs, tio platser. Först till kvarn.
Datum: 22/4 kl. 10:00-12:00. Vi bjuder på en fika.
Obs! Anmälan Senast 19/4.
Stående varje vecka:
Ibland kan man som anhörigstödjare/vårdare behöva ta en paus
och ha en trevlig stund för egen del. Söker du social samvaro och
vill koppla av i trevligt sällskap. Då är du välkommen att besöka
Mötesplatsen på Guldkanten. Den är till för alla daglediga som vill
umgås, delta i olika aktiviteter samt träffa nya eller gamla vänner.
Alla är välkomna oavsett situation. Gammal som ung.
Mötesplatsen drivs av frivilliga och frivilligsamordnare Kristina
Svensson Kamstedt.
Dagsaktuellt program för Mötesplats Guldkanten hittar du på
hylte.se/evenemang eller på vår Facebooksida:
facebook.com/motesplatsguldkanten. Det finns också möjlighet att
hämta ett månadsblad på Mötesplats Guldkanten hos Kristina.

Kontakter:
Anhörigkonsulent: Veronica Lagerkvist 0345-180 41
Frivilligsamordnare: Kristina Svensson Kamstedt 0345-184 13

