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Deras närvaro stärker unga och äldre
Vårdhundsföraren och undersköterskan Annette Lindberg förenade sitt
jobb med sitt stora intresse – hundar.
Med lek och tricks tillfredsställer
hon och hennes vård- och läshundar
Charlie och Saga, människor, och på
det viset ökar läsmotivationen bland
yngre och äldre får bland annat möjlighet att bryta isolering och komma ur
en depression.

För Annettes del är det

mestadels på äldreboende
och bibliotek i Halmstad
hon och hundarna besö-

Med ett bidrag från Laholms Sparbank till ungdomsverksamhet
har
Ysby Bouleklubb köpt in
juniorklot och bjudit hela
Ysbyskolan på boulespel.
Under två dagar fick barnen testa den från början
franska sporten och öva
på sin precision för att
kunna pricka ”lillen”.

– De tyckte att det
var roligt och ville gärna
komma och spela fler
gånger, säger klubbens
representant Bertil Helgesson.
En chans till det ges
redan nu på lördag, då
bouleklubben erbjuder
prova-på-spel under Ysbydagen.

BEGRAVNING
I Knäreds kyrka hölls
på fredagen begravningsgudstjänst för
Birgitta Petersson,
Trälshult.
Akten inleddes med
att kyrkomusiker Jack
Pålsson på piano spelade Så skimrande var
aldrig havet av E. Taube. Elina Berg spelade
på tvärflöjt Tusen bitar
Annette Lindberg med sina vårdhundar Charlie, 5, och Saga, 2.

de vara ute på aktiviteter
såsom spårning i skogen,
blandat med andra tricks
med att lämna, hämta och
gömma grejer.
– Det stimulerar dem
mentalt men även när de
tränar upp tricksen, säger
Annette.
Men när de får på sin
väst som är bevis på att

hundarna är i tjänst så är
de koncentrerade för arbetsuppgiften.
De jobbar individuellt
och arbetar hela tiden med
tredje part, alltid med ett
vakande öga från Annette
Lindberg.
Med sina tricks och lekar under besöken får personerna ett inre lugn.
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– Besöken varierar beroende på vem man besöker,
säger Annette.

Sociala tjänstehundarna

får arbeta upp till man är
tio år.
Genom arbetet kan de
äldre bryta isolering och
komma ur sin depression
samtidigt som man trä-

nar upp även finmotoriken. Man ökar också deras
självförtroende och motivation, både bland äldre
och yngre som är i behov
att få upp inlärningsmotivationen tillbaka.
– Tillsammans med
hundarna blir det en trevlig stund. Man ser att de
blir mycket gladare, lugna-

Profilen

Charlie är en certifierad läshund. Att läsa och göra det som
står på korten kan stimulera barn till läsmotivation.

Mycket träning ligger bakom allt. Här hänger Charlie som en
apa medan Saga tittar på.

re och får en god harmoni
i tillvaron efter våra besök,
säger Annette.
På skolor är man ute allt
mer. Senast besökte man
Ahla skolan i Laholm.
Ett välkommet och positivt besök som gör att man
ökar motivationen till läsning.

Båda är även certifierade

läshundar. Där de själva kan
läsa på kort och därefter gör
det som står på korten.
En dag kan innehålla tre
besök och varje vecka är
man ute bland både äldre
och unga.
– Det är jättekul med variation, att jobba med både
äldre och barn, berättar
hon.
Just nu arbetar Annette
deltid med vårdhundarna.
Men målet i framtiden är
desto mer.
– Det här betyder allt för
mig och att jag får leva min
dröm genom att få jobba
med hundar, kombinerat
med det jag har jobbat med
tidigare, är riktigt roligt.
– En dröm jag har är att
kunna utveckla verksamheten så jag en dag kan jobba
med det här på heltid, säger
och avslutar Annette.
Oskar Svensson

Kalendariet är gratis och avsett för ideella föreningar.
Maila till handeridag@laholmstidning.se
Redaktionen tillhanda senast sju dagar före publicering.

LAHOLM

Boule för Ysbyelever

Att plinga är en populär aktivitet.

Namn: Annette Lindberg
Gör: Vårdhundsförare och undersköterska på deltid.
Ålder: 51 år
Familj: Gift med Anders Lindberg. Två vuxna barn Marthin, 28,
och Sabina, 26. och två barnbarn Milia och Isaac.
Intressen: Hundar, familj och gå på konserter.
Hur är jag som person: Lugn och glad.

Annonsera i

Barnen från Ysbyskolan uppskattade bouleklubbens arrangemang.
FOTO: PRIVAT

MAN SER ATT DE
BLI MYCKET
GLADARE OCH
LUGNARE
ker men även lite i Laholm.
Charlie och Saga, två labradoodlar, en blandras av
labrador och pudel, som
passar i yrket.
– De passar utmärkt
till uppgiften. Labradorer
tycker om att jobba medan
pudeln ger klokheten, säger Annette.
– De är väldigt glada och
sociala, men det är ett arbete som allting annat, så
de får inte arbeta för mycket då blir de trötta som vem
som helst efter ett arbetspass. En hund får arbeta
50 procent som heltid men
det är ingen av dem som
orkar det.
– Så det är viktigt för
dem att ha fritid mellan
varven och får vara hundar genom att gå i skogen
och busa, bada och smutsa
ner sig. Det är deras sätt
att återhämta sig på, menar
hon.
På hemmaplan brukar

Gratulera någon
du känner!

Dödsfall

Det var genom en arti-

kel som undersköterskan
Annette Lindberg, 51, blev
helt tagen då hon läste om
vårdhundar och sociala
tjänstehundar.
Vid den tiden var det ett
ganska nytt fenomen.
– Jag kände direkt när
jag läste om vårdhundarna: ”Att det här ska jag
göra, för vården känner jag
mig hemma i, säger Annette Lindberg och fortsätter:
– Jag har jobbat inom
vård och omsorg i 35 år
med både barn och vuxna.
Och hundar har jag alltid haft ett stort intresse
för sedan jag var liten. Det
fanns hundar i min närhet
hela tiden, säger Annette.
Efter att ha lämplighetstestat hunden så utbildade
hon sin då ettårige Charlie
till vårdhund nere i Skåne
på vårdhundsskolan för
drygt fyra år sedan. Detta
är ett krav för att vara certifierad vårdhund.
– Det var planen så det
blev mycket social och
miljöträning till en början.
I dag finns det ett fåtal
utbildade sociala tjänstehundar i trakten. Den första vårdhunden utbildades
för tio år sedan i Uppsala.

HÄNDER I DAG

FÖRENINGAR

I Egernahult Balsen
Knäred hölls på fredagen borgerlig begravningsakt i trädgården
för Lesley Nielsen.
Officiant var Malin Olsson. Efter inledningsorden spelades The Last
Post av Lee Kernaghan
som en hyllning till
Lesley liv och alla hans
jaktminnen. Malin läste
dikterna Vi vet att vinden ska susa samt Den
dagen jag går för att ej

av B. Afzelius. Psalmer
249, 248 och 201:1-3. Officiant var komminister
Thommy Niklasson. Efter att släkt och vänner
vid kistan tagit ett sista
farväl sjöng solisterna
Elina Berg och Valerie
Iljin solosången Tusen
bitar av B. Afzelius. Som
avslutning spelade Jack
på orgeln Tröstevisa av
B. Andersson.
vända åter. Tillsammans
sjöngs psalmerna Lille
Guds barn och Dejlig er
jorden. Malin läste upp
livsberättelsen och Karins vackra ord till sin
man. Alla läste gemensamt Fader vår och höll
en tyst minut för Lesley. Vid kistan tog släkt
och vänner ett sista
farväl. Kistan bars därefter till begravningsbilen till musiken Time
to say goodbye av L.
Quarantotto/F. Sartori.

BRIDGE
n Laholms Bridgeklubb har spelat partävling den 28 maj.
Medel blev 240 poäng.
Resultat: 1)
L-G
Göransson/K Nordenberg, 296 poäng, 2) G
Johansson/J Jönsson,
285, 3) O Johansson/E
Jönsson, 260, 4) L
Skoglund/G Johansson,
258, 5) T Johansson/R
Svensson, 255, 6) A-B
Heimroth/G
Jansson, 253, 7) L-E
Thedeby/G Sundgren
och U Backman/KO Waara, båda 252, 9)
M Ohlsson/M Andreasson, 251, 10) L
Kennethsson/J
Andersson, 249, 11) S
Tageman/S-E Persson
och E L Glimne/U Petersson, 243.

Vår kära

Gun-Britt
Svensson

All uppvaktning undanbedes
RUNE ARVIDSSON
LAHOLM

❏❏MOTION
Träningsverket Laholm: Cxworx kl 18-18.30; Bodycombat kl 18.30-19.30; Bodypump kl 19.30-20.30, Lagaholmshallen C. Korpen Engelaholm: Cykla med Korpen
från Maxi Mellbystrand kl 8-21, Sibylla Vallberga kl
9-21, L:a Tjärby livs kl 8.30-19, Veinge kiosk kl 9-20,
Ysbyhallen kl 8-19. Drop-in spontanspel med fotboll och
gåfotboll (från 15 år) kl 19-20, Rabbit ground. Laholms
BTK Serve: Motion och aktiviteter för pensionärer kl
9.30-12, Servehallen.

* 23 juni 1928
har stilla insomnat
Laholm
den 26 maj 2018
Per och Lillebil
Kaj och Ann
Lise-Lotte och Claes
med familjer
Övrig släkt och vänner

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:ta Gertruds
kapell tisdag den 12 juni
kl.13.30. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
veingebegravningsbyra.se
eller tel. 0430-18237 senast
den 7 juni. Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden gåvotel.
0200-882400. Valfri klädsel.
Stort varmt tack till
personalen på avd. 52
Halmstad Sjukhus.

Tack

❏❏FÖRENINGAR
FFR Laholm: Öppet kl 10-13. Laholmslänken: Öppet kl
8-16. Hasslövs bridgeklubb: Bridge kl 18.30, bygdegården. Laholms Boulesällskap: Boulespel kl 17 vid
Folhälsocentrum.
❏❏FRÄLSNINGSARMÉN
Öppet kl 10-12, andakt kl 10.30. Bönesamling kl 18.3019.30.

DAGENS NAMN

Petronella, Pernilla

Petronella kommer troligen från det latinska

släktnamnet Petronius. Det tolkas också ”Petri
dotter”. Aposteln Petrus lär ha haft en dotter
som hette Petronella som hellre än att gifta sig
svalt sig till döds. Namnet är känt i Skåne sedan
1100-talet. Omkring 2 100 heter Petronella, cirka
700 kallas så eller har det som första förnamn.
Medelåldern för tilltalsnamnet är 30 år.

Pernilla lär vara en yngre form av Petronella och
har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I början
av 1970-talet var namnet på modet. Omkring 18
400 heter Pernilla, cirka 13 200 har det som tilltalsnamn eller första förnamn. Medelåldern för
tilltalsnamnet är 42 år.

Morgondagens namn: Gun, Gunnel

FÖDELSEDAGAR

Ett varmt tack
till alla Er som fanns med
vid vår älskade

Marcus Nilssons

Uppvaktning undanbedes

❏❏RÖDA KORSET
Mötesplats Kupan, secondhandbutik, kl 10-17. Magasinet, secondhandbutik, kl 10-18.

ceremoni och gjorde den till
en vacker och ljus hyllning.
Ett stort tack också för alla
gåvor som kommit in till
Marcus viltvårdsfond.
Mamma och Pappa

n För 88 år sedan
föddes den amerikanska skådespelaren och regissören
Clint Eastwood.
Han fick sitt genombrott i ”En handfull
dollar” (1964), den
första filmen i Sergio Clint Eastwood.
Leones västerntrilogi. 
FOTO: ERIC RISBERG/TT
Eastwood spelade
därefter en rad tuffa och hyllade roller, bland annat i ”Dirty Harry” (1971). Sedan 1970-talet har
han både regisserat och spelat i många prisbelönta filmer och fått flera Oscarstatyetter.

Annonsera på Personligt
Musikcafé i Mellbystrandsgården
Lördagen den 2/6 kl 16.00 med

Kören-för-alla
Marie-Louise Eliasson, piano
Kim Lundberg, dirigent
Sven-Olof Johansson, andakt
Vår värdinna bjuder på fika!
Fri entré-kollekt
LAHOLM-SKUMMESLÖV

Vill du sätta in en födelse-, förlovnings-, vigsel-,
tack- eller annan annons, kontakta kundtjänst:
0430-737 00 eller epost:
kundtjanst@laholmstidning.se
Grattis kostar 50 kronor inklusive bild och grattistext med max sex rader. Tillägg 20 kronor för varje
tillkommande rad. LT förbehåller sig rätten att inte
publicera bilder som vi anser mindre lämpliga.
Dagens blomma kostar 50 kronor för sex rader
inklusive signatur. Tillkommande rad 20 kronors til�lägg. För mer upplysningar kontakta kundtjänst.
Känner du någon intressant person som borde
uppmärksammas? Tipsa oss! Personligt, Laholms
Tidning, Trädgårdsgatan 13, 312 30 Laholm.
E-post: personligt@laholmstidning.se

