
Vårprogram 2018 
På Anhörigcentrum 

I vår händer det mycket på Anhörigcentrum. 
Programmet innehåller till exempel föräldragrupper,     
samtalsgrupper, föreläsningar i olika ämnen och        

friskvårdsaktiviteter. Hör av dig till oss  
så får du veta mer. Välkommen! 

Anhörigcentrum 
Preventionsenheten, Laholms kommun 
Järnvägsgatan 3, 312 30 Laholm 
Telefon 0430-266 75, www.laholm.se 

Anhörigcentrum 
Preventionsenheten, Laholms kommun 
Järnvägsgatan 3, 312 30 Laholm 
Telefon 0430-266 75, www.laholm.se 



Vårprogrammet 2018 
Januari                                      

Föreläsning ”Hur  fysisk aktivitet    
påverkar hjärnan ” Carl Johan Sundberg 
författare till boken Hjärnstark.        
Campus Laholm     
Skottengränd 3                        
16 januari kl. 18:00 

 

Nybörjargrupp i filosofi,                    
med Lars-Göran Persson.                                            
17 januari kl. 10-12                                     

 

Studiecirkel i filosofi,                        
med Lars-Göran Persson.  
24 januari kl. 10-12                              

 

Nybörjargrupp i filosofi,                    
med Lars-Göran Persson.                                            
31 januari kl. 10-12    

       

Stödgrupp, Vi som förlorat barn. Träff i 
Olaus Petris församlingshem i Halmstad  
31 januari kl. 18:30 

 
 

Februari                    
Studiecirkel i filosofi,                                  
med Lars-Göran Persson.  
7  februari kl. 10-12       

                                                                                                         
Anhöriggrupp till barn/ungdom med speciella 
behov. NPF och psykiska diagnoser.       
Träff 1 av 4. 
7 februari kl. 17:00-18:30  OBS! Anmälan          
senast 6 februari till Anhörigcentrum   

                    

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med 
demens/minnesproblematik                          
12 februari kl. 10-11:30    

                 

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med 
Parkinson                                                      
12 februari kl. 14-15:30 

 
                                                                 
Walk and talk. Uppstart! Vi samlas på  
Anhörigcentrum för en gemensam  
promenad, därefter fikar vi. 
14 februari kl. 10:00-11:30 

 

Nybörjargrupp i filosofi,                               
med Lars-Göran Persson.                                            
14 februari kl. 10-12   

  

Drop in surfcafé   
Måndag 26 februari   

Måndag 23 April 
Klockan 10-11:30 

Funktionshinderlotsen:                            
Informerar och svarar på frågor.                    
Hänvisar och lotsar.                                  
Ger vägledning i enskilda händelser.  

Tel.0430-266 88                                            
E-post: funktionshinerlots@laholm.se     
Tisdagar kl. 16-18. Torsdagar kl. 10-12 

  

Föreläsning: ”Smärta-samband mellan 
kropp och själ” Varför kan vi få ont när 
vi är stressade och mår dåligt?                                   
Föreläsare:                                         
Jonas Petersson fysioterapeut                                                       
15 februari kl. 17:30                                   
Anmälan senast 8 februari till                         
Medborgarservice 

 
Studiecirkel i filosofi,                         
med Lars-Göran Persson.  
21 februari kl. 10-12         

                  

Surfcafe drop in Ta med din iPhone, 
smartphone eller läsplatta så hjälps vi åt 
med att lösa ditt problem.                     
26 februari kl. 10-11:30                    

Walk and talk. Vi samlas på Anhörig-
centrum för en gemensam promenad, 
därefter fikar vi. 
28 februari kl. 10-11:30   

 

Nybörjargrupp i filosofi,                     
med Lars-Göran Persson 
28 februari kl. 10-12     

                    

Stödgrupp, Vi som förlorat barn.       
Träff  på Anhörigcentrum Laholm. 
28 februari kl. 18.30 

 

Mars  
Samtalsgrupp för anhöriga till någon med 
demens/minnesproblematik. 
5 mars kl. 10-11:30       

                    

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med 
Parkinson.  
5 mars kl. 14-15:30         

                       

Studiecirkel i filosofi,                               
med Lars-Göran Persson.  
7 mars kl. 10-12    

                               

Kurs om demens, Demenssamordnare 
Inger Ivarsson utbildar. Träff 1 av 3.  
13 mars kl. 17-19                                    
Anmälan till Anhörigcentrum. 

 
I samverkan med: 

 
 

 

Föreläsning ”Jag duger  som jag är -om 
barns självkänsla och vuxnas ledarskap” 
Föreläsare: Petra Krantz Lindgren          
Laholms Teater                                          
13 mars kl. 18:30-20:00   

 

Walk and talk. Vi samlas på Anhörig-
centrum för en gemensam promenad,    
därefter fikar vi. 
14 mars kl. 10-11:30 

 

Nybörjargrupp i filosofi, med  
Lars-Göran Persson 
14 mars kl. 10-12                                 



  

Anhöriggrupp till barn/ungdom med     
speciella behov. NPF och psykiska        
diagnoser. Erika Brorsson visar och prata 
om Taktil  massage av händer, nacke och 
axlar. Vi övar på varandra.                                                 
Träff 2 av 4. 
14 mars kl. 17:00-18:30                       
OBS! Anmälan senast 13 mars till            
Anhörigcentrum  

 

 

 

 

 

 

 

Kurs om demens, Demenssamordnare 
Inger Ivarsson utbildar. Träff  2 av 3.  
20 mars kl. 17-19       

                             

Studiecirkel i filosofi,                                         
med Lars-Göran Persson.  
21 mars kl. 10-12       

                   

Föreläsning                                         
”Självbestämmande och delaktighet vid 
nedsatt kognitiv förmåga”                    
Riktar sig till  anhöriga och god man                                                                                  
Föreläsare:                                            
Anette och Mia från Tänk Blått.                                                            
22 mars kl. 17:30– 19:00 Anmälan senast 
den 12 mars till Medborgarservice.      

                      

Kurs om demens, Demenssamordnare 
Inger Ivarsson utbildar. Träff  3 av 3.  
27 mars kl. 17-19  

                                 

 

 

Walk and talk. Vi samlas på Anhörig-
centrum för en gemensam promenad,  
därefter fikar vi. 
28 mars kl. 10-11:30 

Nybörjargrupp i filosofi,                      
med Lars-Göran Persson.  
28 mars kl. 10-12                           

                        

Stödgrupp, Vi som förlorat barn. Träff i 
Olaus Petris församlingshem i Halmstad  
28 mars kl. 18.30 
 
 

April 
Samtalsgrupp för anhöriga till någon 
med demens/minnesproblematik.                 
Erika Brorsson visar och prata om Taktil 
massage av händer, nacke och axlar.     
Vi övar på varandra.                                                 
9 april  OBS tiden!!! Kl. 14-15:30  

Samtalsgrupp för anhöriga till någon 
med Parkinson.                                            
Erika Brorsson visar och prata om Taktil 
massage av händer, nacke och axlar.     
Vi övar på varandra.                                                  
9 april kl. 14-15:30   

 

Uppstart – Qigong för anhöriga.             
Passa på att prova  på  en träningsform 
som är  lämplig för alla.                               
Du tränar balans och koordination       
samtidigt som du balanserar din kropp   
och ditt psyke. Du får en bättre hållning 
och upplever trygghet och harmoni.                                                 
Plats:   
Johannebergsvägen 3 
312 72 Skummeslövsstrand                             
Träff 1 av 3                                                                                                                
10 april kl. 16:30                                                  
Anmälan senast  27 mars                                
till Anhörigcentrum     

Walk and talk. Vi samlas på  
Anhörigcentrum för en gemensam  
promenad, därefter fikar vi. 
11 april kl. 10-11:30      

                       

Nybörjargrupp i filosofi,                        
med Lars-Göran Persson.  
11 april kl. 10-12     

                               

Anhöriggrupp till barn/ungdom med    
speciella behov. NPF och psykiska       
diagnoser. Träff 3 av 4. 
11 april kl. 17:00-18:30  OBS! Anmälan 
senast 10 april till Anhörigcentrum  

 

Föreläsning ”Fysisk aktivitet- en medicin 
med många positiva biverkningar”                                      
Föreläsare: Forskare, Med Dr, leg. sjuk-
gymnast /fysioterapeut Helena Hörder                                         
12 april kl. 14-16  Anmälan senast den     
10 april till Medborgarservice.     

                       

Qigong för anhöriga.                                
En träningsform som är  lämplig för alla.                               
Du tränar balans och koordination       
samtidigt som du balanserar din kropp   
och ditt psyke. Du får en bättre hållning 
och upplever trygghet och harmoni                                                     
Plats:  Johannebergsvägen 3 
312 72 Skummeslövsstrand                             
Träff 2 av 3                                                     
17 april kl. 16:30     

  

Studiecirkel i filosofi,                            
med Lars-Göran Persson.  
18 april kl. 10-12        

Surfcafe drop in Ta med din iPhone, 
smartphone eller läsplatta så hjälps vi åt 
med att lösa ditt problem.                         
23 april kl. 10-11:30                             

Qigong för anhöriga.                               
En träningsform som är  lämplig för alla.                               
Du tränar balans och koordination       
samtidigt som du balanserar din kropp   
och ditt psyke. Du får en bättre hållning 
och upplever trygghet och harmoni                                                      
Plats:  Johannebergsvägen 3    
312 72 Skummeslövsstrand                             
Träff 3 av 3                                                     
24 april kl. 16:30   
  

 Walk and talk. Vi samlas på  
Anhörigcentrum för en gemensam  
promenad, därefter fikar vi. 
25 april kl. 10-11:30    

                         

Nybörjargrupp i filosofi,                        
med Lars-Göran Persson.                                      
25 april kl. 10-12     

                                 

Stödgrupp, Vi som förlorat barn.             
Träff  på Anhörigcentrum Laholm. 
25 april kl.18.30                                  

 

Maj 
Samtalsgrupp för anhöriga till någon med 
demens/minnesproblematik. 
7 maj kl. 10-11:30     

                      

Samtalsgrupp för anhöriga till någon  med 
Parkinson.  
7 maj  kl. 14-15:30                              

 

Walk and talk.                                          
Vi samlas på Anhörigcentrum för en ge-
mensam promenad, därefter fikar vi. 
9 maj kl. 10-11:30                                   

 

  



 

Vem kan behöva anhörigstöd? 
Du som är förälder till ett barn med 

speciella behov eller funktionsnedsätt-
ningar. 

Du som har en närstående med 

missbruksproblematik eller psykisk 

ohälsa. Du som har en make/maka 
eller 

förälder som är långvarigt sjuk. 

När livet hastigt förändras på grund av 

en närståendes sjukdom eller bort-
gång. 

 
Vilket stöd kan du få via oss? 
- Träffa andra i samma situation 

- Trevlig gemenskap 

- Lugn och ro 

- Information och mer kunskap om din 

närståendes problematik 

- Gemensamma friskvårdsaktiviteter 

- Olika föreläsningar 

- Enskilda samtal 

detta program.  

 

  

Kontakt  Anhörigcentrum 
Ann-Christin & Anita  

Adress Järnvägsgatan 3, 312 30 Laholm (se karta baksida) 
Telefon 0430-266 75  

E-post anhorigcentrum@laholm.se  
 

Medborgarservice tar emot anmälningarna till vissa av aktiviteterna 
Kontakta Medborgarservice via: 

Telefon 0430-150 00 
E-post medborgarservice@laholm.se  

 
”Drop in” tider Anhörigcentrum  

 
 
 

Besök på andra tider bokas i förväg 
Stängt alla röda dagar 

Måndag 10-12  
Tisdag   16-18  
Torsdag 14-16  

Nybörjargrupp i filosofi,                      
med Lars-Göran Persson.  
9 maj kl. 10-12   

                                   

Studiecirkel i filosofi,                           
med Lars-Göran Persson.  
16 maj kl. 10-12       

                             

Walk and talk. Vi samlas på  
Anhörigcentrum för en gemensam  
promenad, därefter fikar vi. 
23 maj kl. 10-11:30        

                            

Nybörjargrupp i filosofi,                       
med Lars-Göran Persson.  
23 maj kl. 10-12           

                           

Anhöriggrupp till barn/ungdom med    
speciella behov. NPF och psykiska      
diagnoser. Mari Ferdinandsson              
metodutvecklare i Laholms kommun 
kommer och berätta om                        
”Låg affektivt bemötande”                                          
Träff 4 av 4. 
23 maj kl. 17-18:30  OBS! Anmälan     
senast 22 maj till Anhörig-
centrum      

          

Studiecirkel i filosofi,                           
med Lars-Göran Persson.  
30 maj kl. 10-12                                   

 

 

Stödgrupp, Vi som förlorat barn. Träff i 
Olaus Petris församlingshem i Halmstad  
Onsdag 30 maj kl. 18.30    

                     

 

 

Sommarprogram    
 
Walk and talk. Samling vid  
Anhörigcentrum för en gemensam  
promenad. 
Alla onsdagar  kl. 10:30                        
Från och med: 20 juni-8 augusti.           
Välkommen!  

                       

Tänk på vår fina stadspark! 
En skön plats för promenad. 
Ett bra sätt att hämta nya 
krafter för att ”orka”. 
Det finns även guidade turer i               
Stadsparken under vår och höst.pp ny-
samtalsgrupper utifrån behov och önske-
mål. 

  


