
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 enskilda samtal,  
samtalsgrupper, social samvaro, utbildningar och  
föreläsningar i olika ämnen. Anhörigstödet är kostnadsfritt.  
Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Mötesplats Guldkanten
Storgatan 4B, 31431 Hyltebruk
Telefon 0345-180 41

Anhörigstödets Anhörigstödets 
höstprogram 2022höstprogram 2022



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 massage- 
program. 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: 12/9, 10/10, 14/11 kl. 14:00–16:00.

Walk and talk
Vi samlas på Mötesplats Guldkantens baksida för en gemensam 
promenad. Datum: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 
14/12  kl. 10:00. Efter promenaden tar vi en gofika tillsammans 
inne på Guldkanten.

Allsång
Kom och sjung tillsammans med oss på Guldkanten. Forskning    
visar att man blir mindre stressad, man blir gladare, lugnare och   
man får ett ökat immunförsvar av att sjunga i grupp. Allsången 
leds av Eva Bengtsson Datum: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12  
kl. 14:00–16:00. (Vi avslutar med en fika för självkostnadspris)
 





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. Som anhörig har man många gånger behov av 
att prata med andra i samma situation. Vi pratar om anhörigrollen 
och hur man får vardagen att gå ihop. Dina erfarenheter är värde-
fulla för någon annan. Du kan också få tips och råd av de andra i 
gruppen. I gruppen avlägger vi ett tystnadslöfte. Det ska vara minst 
fyra anmälda för att vi ska kunna starta en grupp.  
 
Plats:  Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk. 
(Ingång på baksidan runt hörnet.) Vi bjuder på fika.
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 partner med en minnesnedsättning eller   
demensdiagnos. Datum: 12/9, 3/10, 7/11, 28/11, kl. 10:30-12:00.
Obs! Anmälan senast 7/9.

Samtalsgrupp 2
För anhöriga som har en närstående med en cancerdiagnos. 
Datum: 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 kl. 10:30-12:00.
Obs! Anmälan senast 8/9.

Samtalsgrupp 3
För anhöriga som har en närstående med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. (Exempelvis ADHD eller Autism). Datum: 
20/9, 4/10, 18/10 kl. 17:00–19:00. Obs! Anmälan senast 15/9.

Samtalsgrupp 4
För dig som är anhörig till ett barn/ungdom med diabetes.  
Datum: 1/11, 15/11, 29/11 kl. 17:00–19:00.  
Obs! Anmälan senast 26/10.



Föreläsningar

Fika till självkostnadspris.
Plats: Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B i Hyltebruk. (Ingen 
anmälan krävs om det inte står något annat)

Måndagscafé 
Föreläsningar – för mer information hämta månadsblad på Guld- 
kanten eller besök vår Facebooksida Mötesplats Guldkanten.  
Datum: 19/9, 17/10, 24/10, 21/11 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: 26/9, 31/10, 28/11 kl. 14:00–16:00.

Måndagscafé
Lucia
Datum: 12/12  kl. 14:00–16:00.

Söndagscafé
Underhållning – för mer information hämta månadsblad på Guld-
kanten eller besök vår Facebooksida Mötesplats Guldkanten. 
Datum: 25/9, 30/10, 27/11 kl. 14:00–16:00

Må bra-stund
Vi vill uppmärksamma den nationella anhörigveckan och tänkte 
bjuda på en må bra-stund för er anhörigvårdare. Välkomna på 
middag. Njut av god mat och trevligt sällskap.  
Datum: 7/10 kl. 12:00–14:00. För anmälan, kontakta kommunens 
anhörigkonsulent på telefon eller sms: 0733-71 80 41 eller skicka 
e-post till: veronica.lagerkvist@hylte.se 
Obs! Anmälan senast 30/9.



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

Demensutbildning för anhöriga
Datum: 12/10, 19/10, 26/10 kl. 17-18:30.
Obs! Anmälan senast 5/10 

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 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


