Måndag 6/10 - Kom och sjung för hälsan

Seniorvecka
3-7 oktober
201642
Resurscentrum Fyren,
Lulsundsgatan

13.30 "Sjung för hälsan" under ledning
Måndag 3avoktober
sångpedagog Ewa Grahn Rosell.
13.00–13.40 Gospel med sångfåglarna PRO

Tisdag 7/10 - Nationella anhörigdagen

13.45–14.45 Fyrens sångfåglar – Sjung för hälsan –
Resurscentrum
Fyren,
Lulsundsgatan 42
under
ledning av Ewa
Grahn-Rosell

Tema förTrygghetslarm
dagen att bli informerar
en ”Hållbar
15.00–15.30
omanhörig”.
trygghetskameror

13.00 Inledning anhörigkonsulenterna.
13.15 4 oktober
Pia Johansson delar med sig av sina
Tisdag
som
anhörig.
13.00–15.30erfarenheter
Cafémingel för
anhöriga
13.45 Kaffe
14.15 Ulrica
Vedin
”Att
leva väl under
13.30–14.30
Konsten
att orka
– egenvård.
Föreläsning
av Roland pressade
Fransson leg.
sjukgymnast
tider”.
15.00 Vi avrundar dagen. Möjlighet till
15.00–15.30reflektioner
Trygghetslarm
informerar
om
med
anhörigkonsulenter,
trygghetskameror
demensteam och diakoner.

Onsdag
oktober
Under 5hela
eftermiddagen finns möjlighet till
Nationell
kampanjvecka
att förhindra
drop-in massage av för
studerande
frånfallolyckor.
hälsovägledarprogrammet.
10.00 Miniseminarie med fysioterapeuter om motion.
Dagen genomförs i samarbete med
Hur kan man stärka muskler och bibehålla god
socialförvaltningen
Luleå kommun, Svenska
balans.
Teori och tips på iövningar.
kyrkan, Hjärnkoll och LTU.
11.00 Miniseminarie om mat med Anita Sandström,
sjuksköterska
och ordförande
Onsdag 8/10
- Peppari Osteoporosföreningen
Peppar, en dag
i Norrbotten. Hon berättar om matens betydelse för
seniorers
säkerhet
attför
förebygga
fall. Det
finns möjlighet för frågor efter
föreläsningen.
Kampanjen synliggör risker i vardagen
och åtgärder för att förebygga olyckor
13.00 Testa din balans
benstyrka.
ochoch
skador.
Årets tema är fallolyckor
Fysioterapeuterna testar
din
balans
och benstyrka
och bränder.
samt ger tips och råd.

Resurscentrum Fyren, Lulsundsgatan 42
13.00 Räddningstjänsten informerar.

13.45

Dan Essner Apoteket Lejonet informerar
om ”Risker och fördelar med
läkemedelsbehandling”.
14.15 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i
kommunen
informerar
14.00 Uppvisning
av linedance
medom:
Lineladies.
- Riskfaktorer för fall.
Fixarn i finns
tillgänglig
försom
frågor
mellan 13.00–15.00.
- Olika
faktorer
påverkar
balans.
Hur kan han
hjälpa
dig
att fallsäkra
- Testa
din
balans
och fåditt
tipshem?
på
balansövningar.
Arbetsterapeuter finns på plats och kan informera dig
- Miljö - få tips på hur du kan få ett
om hjälpmedel som kan förebygga fall.
säkrare hem.
- Vi delar ut
enPiteå
gratis
kasse livet
medut”
material
Hjälpmedelsbutiken
från
”Boende
visar
om
säkerhet
i
äldre
dar.
och säljer olika hjälpmedel.
- Tipsrunda
15.15 Gymnastik
Torsdag
6 oktober i balans.
10.00–15.00
Astma och iallergiföreningens
lotteri
Fika till försäljning
caféet.
13.00–13.30 Trygghetslarm informerar om
Torsdag 9/10 - Seniorernas dag
trygghetskameror

Resurscentrum Fyren, Lulsundsgatan 42

14.00–14.30 Teater Apropå

PRO Centrala – "Good old Days" med
Sångfåglarna.
14.30–16.00
Kom och måla seniortavlan
13.40 SPF Bergnäset – Mandakören bjuder
höstsånger.
Fredag 7på
oktober
14.15 aPROpå
teaternRåneå
Pro Nederluleå
Mötesplats
Forsbacka,
15.00 Finska
föreningen
bjuder
på
13.00–13.30
Margaretha
Asplund,
enhetschef
kulturarrangemang.
nattpatrullen,
informerar om trygghetskamera
13.00

Utställare från intresseorganisationer.

13.30-14.00 Nationell kampanjvecka för att förhindra
Fika till försäljning
i caféet.
fallolyckor.
Balansera mera.

Fredag 10/10 - Klockarängen i Råneå

Från 13.30 hålls miniseminarie med fysioterapeuter
om
motion. Hur kan
man stärka
muskler 18
och
Mötesplatsen
Råneå,
Klinikvägen
bibehålla god balans. Teori och tips på övningar.

Seniorshopen visar höstens mode.
Fallsäkra ditt
hem. Arbetsterapeut finns på plats och
Mannekänguppvisning
informerarFörsäljning
dig om hjälpmedel
som kan förebygga fall.
av kläder.
13.00

Fixarn
tillgänglig iför
frågor.
Fika finns
till försäljning
caféet.

Välkommen till
Resurscentrum Fyren
Lulsundsgatan 42

