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Anhörigstödets verksamhet 

Program för Hösten 2022                                                                                                                                                              
Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare  
Omsorgsförvaltningen Nybro kommun 
Telefon 0481-456 69   ”Ingen fråga är för liten” 



Program med reservation för eventuella ändringar. 
 
Studiecirklar och utflykter finns i slutet på programmet. 

Ring gärna för närmare besked samt anmälan till aktiviteter till  
Anhörigsamordnare Lenitha Petersson 
Telefon: 0481-456 69 

Anhörigstöd 
Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående som 
är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. 

Efterlevandestöd 
Ni som förlorat er närstående, som ni haft omsorg om, är fortsatt 
välkomna att komma på våra aktiviteter. Ni fyller en stor funktion med 
era erfarenheter och kan stötta andra och vi har månadsträffar för just 
er. Gruppen, ”Vi som blev kvar”! 

Det vi samtalar om i grupperna stannar i  
rummet, ett muntligt tystnadslöfte! 

 

För varje mörk natt 
finns en ljusare dag 
 

Tupac Shakur 

  



September 2022 
Anmäl till Lenitha på tel. 0481-456 69 

Vi som blev kvar!   
Tisdag 6/9 klockan 16.00–18.00 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro.  
Träff för oss som blivit ensamstående (före detta anhöriga). Vi samtalar 
om det som känns aktuellt i den situation som nu ska bli en ny vardag. 
Fika till självkostnadspris 20 kr. Anmälan nya gäster senast 3 dagar 
innan, ni andra lämnar återbud 3 dagar innan träff till Lenitha.  

 

Anhörig-café 
Tisdag 13/9 klockan 13.30–15.30 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro.  
Vi går igenom programmet, kom gärna med förslag och synpunkter om 
vad som är intressant för er.  
Fika för självkostnadspris 20 kr. Aktivitetsledare och frivilliga på 
Jutegården har under tiden en trivsam stund med fika för er närstående. 

  



  Torsdag 15/9 Klockan 10.30 –cirka klockan 17.00  
Utflykt till Jenny Nyströmskolan Kalmar, Vi äter gott i gästmatsalen 
och kanske hinner vi med en sväng till Hansa city. Cirkapris lunch 200 
kr inklusive resa. Begränsat antal platser minibuss och samåkning. 

Utflykt med Solbussen, Även-Turen.  
Tisdag 20/9, resa i hembygden. 
Cirka pris 350 kr med lunch och guide. 
Bussen är tillgänglighetsanpassad. Anmälan begränsat antalplatser, vi 
tillåter oss att fördela platserna. 

Även-Turen får bidrag från:     
till Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, 
omsorgsförvaltningen Nybro Kommun. 
Välkomna. 

Månadsmöte, samtal kring demens/kognitiv sjukdom 
Måndag 26/9 klockan 14.00–15.30 Kvarnbacken Sveavägen 6, Nybro.    
Stora entrén sammanträdesrum Vallmon. För dig som är anhörig till en 
demens/kognitivt sjuk närstående. Vi samtalar och reflekterar över 
situationen som blivit. Fika under tiden. I samarbete med Nybro 
Demens och Anhörigförening. 

Bad i varmvattenbassäng 
Tisdag 27/9 klockan 11-12.  Strandvägen, Storgatan 74 Nybro ingång 
Strandvägen. Avslappnande med enkla rörelser. Begränsat antal platser. 
Anmälan/avanmälan till Lenitha senast en dag innan aktuellt datum.  
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Mat och prat  
Tisdag 27/9 klockan 12.15-13.30 Strandvägen Storgatan 74.  
Dagens rätt i gemenskap med varandra ca 80 kr. Alla är välkomna.  
Gärna en anmälan. 

  



Oktober 2022  
Anmäl till Lenitha på tel. 0481-456 69 
Vi uppmärksammar Nationella anhörigdagen vecka 40 

Vi som blev kvar! 
Tisdag 4/10 klockan 16-18 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro. 
Gästföreläsare Digitala Enheten Omsorgsförvaltningen berättar om sitt 
nuvarande arbete med larm och annan teknik samt hur framtiden skulle 
kunna se ut i verksamheten. Alla som är intresserade är välkomna detta 
tillfälle. Träff för oss som blivit ensamstående. Vi pratar om det som 
känns aktuellt i den situation som nu ska bli en ny vardag. Fika till 
självkostnadspris 20 kr. Anmälan för nya gäster senast 3 dagar innan, ni 
andra lämnar återbud 3 dagar innan träffen till Lenitha  

Musikunderhållning med Cristoffer Escoz 
Onsdag 5/10 klockan 14.00-15.30 Jutegården Hornsgatan 11 
Musikunderhållning med låtar vi känner igen. Insläpp kl 13. 
Anordnas av och Nybro kommuns Anhörigstöd, Jutegården och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

  



Nationella Anhörigedagen 
Torsdag 6/10 klockan 14.00-15.30 Jutegården Hornsgatan 11. 
Gäst: Mats Ljunqvist Nybro kommunpolis besöker oss. Han berättar om 
sitt och kollegornas arbete inom polismyndigheten, hur bedrägerier och 
brott hos äldre och personer med funktionsvariation kan förebyggas. 
”Försök inte Lura mig”. Insläpp kl. 13.                                       
Anordnas av och Nybro kommuns Anhörigstöd och Jutegården. 

Anhörig-café 
Tisdag 18/10 klockan 13.30–15.30 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro.  
Gäst: Emma Fermskog Arbetsterapeut med kollega berättar om Tidig 
Rehab. Fika under tiden för självkostnadspris. Aktivitetsledare och 
frivilliga på Jutegården har under tiden en trivsam stund med fika för er 
närstående. 
Välkomna.  

Bad i varmvattenbassäng 
Tisdag 25/10 klockan 11-12.  Strandvägen, Storgatan 74 Nybro ingång 
Strandvägen. Avslappnande med enkla rörelser. Begränsat antal platser. 
Anmälan/avanmälan till Lenitha senast en dag innan aktuellt datum.  

 

 

 

 

Mat och prat  
Tisdag 25/10 klockan 12.15-13.30 Strandvägen Storgatan 74.  
Dagens rätt i gemenskap med varandra ca 80 kr. Alla är välkomna.  
Gärna en anmälan.  



November 2022 
Anmäl till Lenitha på tel. 0481-456 69 

Vi som blev kvar!   
Tisdag 1/11 klockan 16-18 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro. Träff för 
oss som blivit ensamstående (före detta anhöriga). Vi samtalar om det som 
känns aktuellt i den situation som nu ska bli en ny vardag. Fika till 
självkostnadspris 20 kr. Anmälan för nya gäster senast 3 dagar innan, ni 
andra lämnar återbud 3 dagar innan till Lenitha 

Torsdag 3/11 Utflykt Lunchtrav i Kalmar 
Restaurang Spiken erbjuder en välsmakande lunchbuffé. 
Publikområdet öppnar kl 10.00 
Restaurangen öppnar kl 11.30 
Första start kl  12.20 
Begränsat antal platser: Minibuss och samåkning. 
Anmälan till Lenitha senast 28/10 det går bra att tala in meddelande 

 

 

Utflykt med Solbussen, Även-Turen.  
Lördag 5/11 Elvisfestival i Jönköping med 1 övernattning Bussen är 
tillgänglighetsanpassad med hiss och toalett. Anmälan begränsat 
antalplatser, vi tillåter oss att fördela platserna efter behov. Se inbjudan 
i slutet av programmet.                                                                                                 

Även-Turen får bidrag från:     
till Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, 
omsorgsförvaltningen Nybro Kommun. 
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Anhörig-café 
Tisdag 15/11 klockan 13.30–15.30 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro.  
Gäst: Therese Karlsson Aktivitetsledare på Kvarnbacken. Hon visar och 
vi får prova VR-glasögon. Man får välja mellan ett par olika miljöer. 
Du kan åka helikopter över Island, åka gondol genom Venedig eller 
glida fram i luftballong över savannen med zebror och andra djur under 
dig, för att bara nämna några av de resor du kan göra. 
Fika under tiden. Aktivitetsledare och frivilliga på Jutegården har under 
tiden en trivsam stund med fika för er närstående. 
Välkomna.  

 

Utflykt med Solbussen, Även-Turen.  
Fredag 18/11Till Ullared, bussen är tillgänglighetsanpassad. Anmälan 
begränsat antal platser, vi förbehåller oss rätten att fördela platserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även-Turen får bidrag från:     till 
Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, omsorgsförvaltningen 
Nybro Kommun. 
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Bad i varmvattenbassäng 
Tisdag 22/11 klockan 11-12.  Strandvägen, Storgatan 74 Nybro ingång 
Strandvägen. Avslappnande med enkla rörelser. Begränsat antal platser. 
Anmälan/avanmälan till Lenitha senast en dag innan aktuellt datum.  

 

 

 

 

Mat och prat  
Tisdag 22/11 klockan 12.15-13.30 Strandvägen Storgatan 74.  
Dagens rätt i gemenskap med varandra ca 80 kr. Alla är välkomna.  
Gärna en anmälan. 

Månadsmöte, samtal kring demens/kognitiv sjukdom 
Måndag 28/11 klockan 14.00–15.30 Kvarnbacken Sveavägen 6, Nybro.    
Stora entrén sammanträdesrum Vallmon. För dig som är anhörig till en 
demens/kognitivt sjuk närstående. Vi samtalar och reflekterar över 
situationen som blivit. Fika under tiden. I samarbete med Nybro 
Demens och Anhörigförening.  

  



December 2022  

Anmäl till Lenitha på tel. 0481-456 69 

 

Utflykt med Solbussen, Även-Turen.  
Fredag 2/12, bussen är tillgänglighetsanpassad. Kanske Jullunch-
bord?  Anmälan, begränsat antal platser, vi förbehåller oss rätten att 
fördela platserna 

  

Eventuell Utflykt med Solbussen, Även-Turen.  
Fredag 9/12, bussen är tillgänglighetsanpassad. Vad ni hittar på? 
Anmälan, begränsat antal platser, vi förbehåller oss rätten att fördela 
platserna 

 

Lite skoj!  
Tisdag 13/12klockan 13.30–15.30 Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro 
Underhållning och Go-fika. Gärna en anmälan, begränsat antal platser.                                                        
Alla är Varmt Välkomna.   

Nytt Program kommer i februari. Datum för anhörig-café och träffen 
”Vi som blev kvar” finns också med i slutet av Jutegårdens program. 

Även-Turen får bidrag från:     
till Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, 
omsorgsförvaltningen Nybro Kommun. 

Även-Turen får bidrag från:     
till Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, 
omsorgsförvaltningen Nybro Kommun. 



  



 
  



 

Enkla rörelser och ett 
avslappnande bad. 
 

Är du anhörig till en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har 
en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning? 

Skulle det kännas bra med en avslappnande stund, att utföra enkla 
rörelser i varmvattenbassäng? 

Då är du välkommen till Strandvägens bassäng, Storgatan 74, Nybro 

Tisdagar: 27/9, 25/10, 22/11, 20/12 klockan 11-12  
Ingång från Strandvägen öppnas kl. 10.30 
Badet är kostnadsfritt. Anmälan, begränsat antal platser. 

Lenitha Petersson Anhörigstödet Omsorgsförvaltningen  

Tel. 0481- 456 69   Välkomna!  

  

 

  
                                             
 
 
  
 
 
 
   



 
 
 
Inbjudan till sånggruppen N-Jutesångarna 

Sjunger du hellre än bra tillsammans med andra? 
Då är du välkommen till oss vi sjunger under allsångsliknande 
förhållanden. Meningen är att vi ska hitta glädjen och må bra 
tillsammans med varandra. Man behöver inte kunna sjunga men det är 
bra om man tycker att det är kul.  
Repertoaren är allt från gammalt till nytt. 
”Körsång ger fysisk träning och gör underverk för hälsan. Dessutom får 
själen ro och harmoni när du tar ton”. Om allt går bra och vi vill, så 
sjunger vi upp som underhållning på Jutegården då och då. 
Var: Jutegården 
När: Fredagar, vi bestämmer efter hand, ring gärna om ni är osäkra 
Tid: kl. 10.30-12.00 
Anmälan till  
Lenitha Petersson anhörigsamordnare 0481-456 69 
Elin Ingvarsson Aktivitets/Frivilligsamordnare 0481-456 46  
I samarbete Nybro Kommun och ABF 
Tillgång till fika finns. 
Ibland äter vi lunch tillsammans efter sångstunden. 
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Inbjudan till Även-Turen med Solbussen, Elvisfestival i Jönköping 
Bussen med chauffören Mats Krantz tar emot resande med både rullstol och rullator. Det finns hiss och 
tillgänglig toalett med lift på bussen. 

Resan vänder sig till anhöriga, närstående, frivilliga och besökare i våra verksamheter i omsorgsförvaltningen, 
Nybro Kommun. 

Utflyktsmål och Boende: Stora Hotellet Jönköping med Elvis Presley festivalen kl. 11.30-01.00 

Datum: Lördag 5/11- Söndag 6/11 En övernattning.  

Avresa/plats Tid: Kl. 08.30 Jutegården, Nybro  

Hemkomst tid: Under eftermiddagen Vi kanske besöker A6 shoppingcenter innan hemresa 

Enkelrum: + 310 kr  

Pris:1500 kr, Biljett, Logi och Middag och buss-fika ingår.  

Anmälan: Biljett och ev. kostnad för rum är bindande, se över er hemförsäkring för 
återbetalningsskydd.  

 Vid avbokning kan viss summa återbetalas, beroende på avbokningsdatum. Men det är minst en 
kostnad på 1000 kr. Det går att överlåta platsen till annan deltagare. Vi reserverar oss för pris - 
och andra ändringar utanför vår kontroll. 

Resevärdar: Lenitha och Elin   

Senast anmälan: Till Lenitha eller Elin Så fort som möjligt. 

Inbetalning: Till bankgiro nr: 991-1827, märk med Elvis  

Begränsat antal platser. Säg till om specialkost eller annat, så ordnar vi det.  

Vid för få deltagare ställs resan in. 

Är det något annat som ni funderar på så ring gärna. 

Kläder efter väder och ett soligt humör, Välkomna! 

Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Tel. 0481-456 69 

Elin Ingvarsson, Aktivitetsledare Tel. 0481-456 46 

 
 

 Även-Turen får bidrag från:     till 
Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, omsorgsförvaltningen Nybro Kommun 



 
 
 
 
 
 
           
     
 Inbjudan till en utflykt med Solbussen  mot Ullared!  
 
Bussen med chauffören Mats Krantz tar emot resande med både rullstol och rullator. 
Det finns hiss och tillgänglig toalett med lift på bussen.                                                
Ta gärna hissen om ni har svårt för trappor.Resan vänder sig till anhöriga, närstående, 
frivilliga och besökare i våra verksamheter i omsorgsförvaltningen, Nybro Kommun. 

Utflyktsmål: Ullared för shopping! 
Datum:  18/11 
Avresa/Plats: Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro 
Avresa/Tid: kl.07:30  
Hemkomst: senast kl 20:00 
Pris: Ca. 200 kr. Buss-fika x 2, ingår. 
Resevärdar: Elin Ingvarsson och Lenitha 
Petersson 
Senast anmälan: Begränsat antal platser.  
Säg till om specialkost, så  ordnar vi det det.    
Anmälan och information:  
Lenitha Petersson Anhörigsamordnare, 0481-456 69 
Elin Ingvarsson Aktivitetsledare/frivilligsamordnare 0481-456 46 
Att komma ihåg: Ta gärna med mobiltelefonen (och laddare) så når vi enkelt 
varandra. Se till så  att du får rätt kasse med dig hem. 
Mat under dagen ordnar ni själva, men vi  tar gärna sällskap vid viss tid om du 
vill det. 
De som vill ha sällskap under dagen-vi går tillsammans. 

 Även-Turen får bidrag från:      
till Anhörigstödets och Mötesplatsernas verksamheter, 
omsorgsförvaltningen Nybro Kommun.  
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Tips som kan vara bra att veta. 

Jutetjänsten 

Jutetjänsten - tar emot bokningar av frivilliginsatser, gruppen som tar 
emot era samtal består av sex stycken glada och pigga frivilliga. 
Bokningstider och telefonnummer 
Måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00 
Telefon: 0481-456 31 
Bokning ska ske i god tid senast tre dagar innan tjänsten ska verkställas. 

 

• Det frivilliga arbetet kan bestå av flera olika uppgifter till 
exempel: 

• Att gå ut på promenad 
• Torgbesök 
• Besök på kyrkogården 
• Tidningsläsning 
• Besöka någon i hemmet 
• Stödja anhöriga/närstående 
• Att göra något trevligt tillsammans 
• Medverka vid sociala aktiviteter som ordnas 

 
  



Fixaren – Hjälp med enklare tjänster i 
hemmet 
Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med 
enklare tjänster i hemmet. En förutsättning är att du är skriven i Nybro 
kommun. Syftet är att minska risker för fallskador i det egna hemmet. 

Fixaren kan hjälpa dig med: 

• Byte av glödlampor, proppar och batterier 
• Montering/nedmontering av belysning 
• Fäster lösa sladdar 
• Halksäkra mattor 
• Sätter upp gardiner 
• Förflyttning av enstaka saker mellan bostad och källare/vind 

 
Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig 
hantverkare. Utförandet av tjänsten kan inte garanteras samma dag som 
beställningen kommer in. Fixaren kontaktar dig inom tre arbetsdagar. 
Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte. Tjänsten kostar inget men 
var och en håller med eventuellt material. Anmälan och bokning görs 
till Medborgarkontoret på telefon 0481-451 00, vardagar klockan 08-11. 
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