
«RogVA»nytt
Infoskriv for Rogaland  nr. 4/2015

Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Fylkeskontoret for Rogaland og Vest-Agder, Erling Skjalgssons allé 10, 4009 Stavanger, 
Tlf. 51 52 43 55, E-post: rogva@nasjonalforeningen.no

Vel overstått ferietid til alle i helselag og demensforeninger! 
Selv om det ikke er sol og varme den norske sommeren vil bli husket for i år, 
håper vi at alle har fått nyte late fridager, og syns det er godt å komme i gang 
med høstens aktiviteter. 
Ett av «varemerkene» for høsten i Nasjonalforeningen er demensaksjonen. 
Tema for årets aksjon er «Husk den som glemmer» (samme som i fjor). 
Det er et sterkt ønske at det blir sendt ut bøssebærere i mange «kroker» i 
fylket, og at vi topper tidligere års resultat i innsamling i år! I fjor ble det 
samlet inn kr. 49 123 i vårt fylke. 

70 % av det som samles inn går til forskning, de resterende 30 % går tilbake til 
fylkesstyret til fordeling lokalt. 

– På årsmøtet i april i år ble det vedtatt at potten til lokal fordeling spares til 
etter at tv-aksjonsmidlene er brukt. Det er godt å ha noe å tære på når de 
store midlene er brukt opp!  

I Handlingsplan for Rogaland i år er Hovedmål demens: Markedsføre 
demenssaken og gjennomføre innsamling i demensaksjonsuken
Vi håper at du vil bli med! 

Er det noen som trenger hjelp til å komme i gang, så ta kontakt med oss på 
Fylkeskontoret, vi vil bidra med det vi kan!  

https://www.facebook.com/nasjonalforeningenrogaland

FØLG OSS PÅ FACEBOOK. BRUK SIDEN AKTIVT! LEGG GJERNE INN AKTUELL 
INFORMASJON OM NASJONALFORENINGENS SAKER OG KOMMENTARER.

HVA SKJER I HØST? 
• Mandag 14.september, kl.12 – 15 på Skipper Worse Ledaal

«Inspirasjonssamling for deg som er – og du som ønsker å bli fri-villig?»

• Torsdag 17.september, kl.18.30 i Kommunestyresalen, Time Rådhus

«Pårørendesenter i Stavanger» ved Ann Helen Johansen

• Torsdag 17.september, kl.18 på Skipper Worse Ågesentunet starter 

Pårørendeskolen i Stavanger

• Mandag 21.september, kl.19 på Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes

- «Demens snur livet på hodet–hva vet vi om pårørendes situasjon og behov?»

Foredrag ved Ph.d. Frøydis Kristine Bruvik.

- Utdeling av Nasjonalforeningens Demenspris 2015 i Rogaland

• Mandag 21.september, kl.18 på Bjørgene omsorgssenter, Haugesund

Foredrag ved Audun Myskja

• Onsdag 23.september, kl.18 på Kjerjaneset bo- og servicesenter, Egersund

Pårørendeskolen i Dalane

• Torsdag 24.september, kl.19 i Kinosal 5 på Sølvberget, Stavanger Kino

«Stand-up» der overskudd av billettinntektene går til demenssaken

• Tirsdag 29.september, kl.20 på Rogaland Teater. «Jeg heter Bente» med 

etterprat på scenen.  

TUBFRIM er en organisasjon som i over 85 år har samlet inn brukte frimerker, 
prospektkort og telekort – og gjør det fremdeles! Frimerkene videreselges til 
frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.
Etter driftsåret 2014 ble kr.650.000 fordelt i 2015 og 40 lag og organisasjoner  
ble tildelt støtte til forbyggende og trivselsfremmende tiltak!

VI TAR IMOT FRIMERKER PÅ FYLKESKONTORET!

LEDER I LOKALLAGENE MOTTAR FLERE EKSEMPLARER AV «ROGVA»NYTT, FOR Å 
DELE UT TIL ALLE MEDLEMMENE I STYRET. 

HUSK Å TA MED INFORMASJONEN TIL DE ANDRE STYREMEDLEMMENE!

VELKOMMEN TIL INSPIRASJONSSAMLING - alle lokallag i Rogaland
Sett av datoen! 17.oktober, kl. 10.00 – 15.15, Skipper Worse Ledaal
Eget fullstendig program blir sendt alle lokallag.

NYE NETTSIDER
Nasjonalforeningen for folkehelsen har fått helt nye nettsider og medlemsnett. 
Håper dere vil ta dem i bruk. 
Nettbutikken kommer på plass tidlig september. Materiell kan inntil videre 
bestilles via telefon og e-post til ekspedisjonen.

mailto:rogva@nasjonalforeningen.no
https://www.facebook.com/nasjonalforeningenrogaland


PÅRØRENDESKOLER HØSTEN 2015

STAVANGER starter opp med pårørendeskole, 
17.september på Skipper Worse Ågesentunet.
Hver kveld inneholder et faglig innlegg, kaffepause og 
samtalegrupper – fra kl. 18 til kl.20.45. 
5 torsdager; 17.09 - 01.10 - 15.10 - 22.10 – 29.10
Prisen er kr. 250 pr. person/ kr.500 pr. familie

I EGERSUND arrangerer Dalane demensforening
pårørendeskole i «Storastovå» på Kjerjaneset bo- og 
service-senter. Samme opplegg som i Stavanger, med faglig 
innlegg, kaffepause og samtalegrupper. Ingen kursavgift. 
Påmelding innen 17. september. 
Oppstart onsdag 23.september, kl.18.00 til 21.00. 
over 5onsdager; 23.09 - 30.09 - 07.10 - 14.10 – 21.10. 

INFO FRA REGIONAL PROSJEKTLEDER AKTIVITETSVENN 
JOHANNE VIK KARACHRISTIANIDOU 
Klepp:  Aktivitetsvenn kurs over to kvelder 9. og 23. september, kl.18 – 21 
Haugesund: Aktivitetsvenn kurs over to dager, 22. og 26. oktober, på 
ettermiddag begge dager, oppstart kl.17. Kurset er et samarbeid mellom 
Røde kors og Haugaland demensforening.
Time: Aktivitetsvenn kurs over to dager 29. september og 13. oktober, 
på dagtid, kl.12 – 15

INFO FRA PROSJEKTLEDER AKTIVITETSVENN STAVANGER, GURI TYSSE
Stavanger: Kurs for Deg som ønsker å lære mer om å bli en Aktivitetsvenn 
for mennesker med demens - 10. november på Skipper Worse Ågesentunet, 
kl. 9 til 15. Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere?

- «Demens snur livet på hodet – Hva vet vi om pårørendes 
situasjon og behov?» Foredrag ved Frøydis Kristine Bruvik 

FOLKEMØTE OM DEMENS - MANDAG 21. SEPTEMBER 2015, KL. 19.00
PÅ DIAKONHJEMMET HØGSKOLE, SANDNES.

I mai 2014 disputerte hun ved Universitetet i Oslo over temaet «Demens i 
familien – hva skjer med personer med demens og deres omsorgsgivere når 
familien blir berørt?» Hun ble tildelt Leon Jarners forskningspris under 
Demensdagene 2014 for sitt doktorgradsarbeid.

- Utdeling av Nasjonalforeningens Demenspris 2015 i Rogaland 

Velkommen til en kveld med latter og glede -der du kan glemme alt!
Billettpris kr.250 og bestilles på Stavanger Kino på tlf.51 51 07 00. 

«STAND-UP» I KINOSAL 5 PÅ SØLVBERGET, STAVANGER KULTURHUS. 
TORSDAG 24. SEPTEMBER KL.19.00

Spesialpris denne kvelden kr.220 (ord. Kr.315). Les mer om forestillingen på
Rogaland Teaters hjemmeside: www.rogaland.teater.no
Billetter bestilles/kjøpes i billettluka på teateret / tlf.51 91 90 90. 

Harald Eide Ellingsen Sven Rusdal Torolf Ingebrethsen

Disse vil underholde oss denne kvelden  ….  og kanskje flere? 

HAUGALAND DEMENSFORENING VIL MARKERE ALZHEIMERDAGEN VED Å 
INVITERE TIL TEMAMØTE – MANDAG 21.SEPTEMBER KL.18.00

Foredrag ved Audun Myskja, overlege, spesialist i 
allmennmedisin, forfatter og musiker. Han er en 
anerkjent foredragsholder som kommer til Haugesund 
denne dagen.

på Bjørgene omsorgssenter, Diktervegen 29, Haugesund 

VELKOMMEN – ÅPENT FOR ALLE INTERESSERTE!
Enkel bevertning – Inngangspenger kr.100

ROGALAND TEATER SETTER OPP FORESTILLINGEN «JEG HETER BENTE»
TIRSDAG 29. SEPTEMBER KL.20.00 I TEATERHALLEN 

TA MED EN VENN ELLER KOLLEGA OG KOM ! 

VELKOMMEN – ÅPENT FOR ALLE INTERESSERTE!

KOMMER DU?

Premiere 5.september

Overskudd av billettinntektene går uavkortet til 
Nasjonalforeningens demensarbeid, forskning og lokale tiltak. 

Rogaland  Teater har invitert 
Nasjonalforeningen denne 
dagen og ønsker velkommen 
til forestillingen, med etter 
prat «Verdien av vennskap 
når sykdommen rammer». 

En hverdagsskildring som setter fokus på hvordan vi håndterer en venn som 
blir rammet av Alzheimer – og som setter sine omgivelser på harde prøver.

http://www.rogaland.teater.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3x5ZDZ68YCFeLucgodEgUPyA&url=https://www.fagakademiet.no/KURS.aspx?mid%3D5266%26fk%3D8335%26coursename%3DMyskjaskolen; Kurslederoppl%C3%A6ring - Musikk som milj%C3%B8behandling i eldreomsorgen&ei=HPStVY3zJOLdywOSirzADA&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNGvlm36YEjOL4fZwKt2Mqi37wDr8Q&ust=1437549942793448
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3x5ZDZ68YCFeLucgodEgUPyA&url=https://www.fagakademiet.no/KURS.aspx?mid%3D5266%26fk%3D8335%26coursename%3DMyskjaskolen; Kurslederoppl%C3%A6ring - Musikk som milj%C3%B8behandling i eldreomsorgen&ei=HPStVY3zJOLdywOSirzADA&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNGvlm36YEjOL4fZwKt2Mqi37wDr8Q&ust=1437549942793448

