
 

Västra Götaland 

Lokalföreningen Göteborg med omnejd 

VÅRPROGRAM 2018 

 



       ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

 

Omslagsbild: Annika Blomberg 

Så var det dags för ett nytt år och därmed ett nytt program med sedvanligt rikhaltigt innehåll.  
Det är som vanligt med förväntan vi ser fram emot vilket deltagande vi kommer att få, på de olika  
programpunkterna. -Vi gör lite ändringar varje år för att anpassa innehållet till era önskemål och val.  
 
I år har vi t ex tagit bort gymnastiken, eftersom det har varit alltför få deltagare. Lite ledsamt är det,  
eftersom rörelse är bevisat bra för välbefinnandet, men vi hoppas att ni har andra former av rörelse 
som kompenserar detta.  
Vi gjorde om Musik och glädje till Körsång med mycket lyckat resultat. Många deltagare och härlig 
stämning!  
 
Så vill vi slå ett slag för våra filmsöndagar. Vi visar populära filmer i Vegasalen som har hög tillgäng-
lighet. Allt fler har upptäckt detta nya inslag. 
Med detta sagt, vill vi åter påminna om att vi gärna ser att ni kommer med önskemål och förslag  
till aktiviteter.  
 
Som vanligt kommer vi ha program på Internationella Strokedagen. Välkomna att lyssna till Lotta 
Persson, ortopedingenjör och professor Lars Rosengren. Ta gärna med vänner och bekanta! 
 
En mycket glädjande nyhet är att vi fått professor Lars Rosengren som förtroendeläkare..  
Lars har betytt oerhört mycket för utvecklingen av strokevården genom sin kunnighet, sitt fokus och 
sin stora samarbetsförmåga. Lars har också förmågan att tala så att en lekman förstår.  
Vi hälsar Lars mycket välkommen som vår förtroendeläkare! 
 
Ju fler vi är desto starkare röst får vi i de sammanhang  där vi vill påverka, så att vi kan förverkliga  
vår vision: Ett värdigt liv efter stroke. Värva därför gärna medlemmar bland vänner och bekanta! 
 
Vi ser nu fram mot att få möta er i de olika aktiviteterna under våren och hoppas de skall bli väl  
besökta och uppskattade och ge er goda upplevelser och möten. 
 
 

     Kansliet 
         Carl Wannebo, Annika Blomberg och Anders Andersson 

Ordförande Björn Wannebo 



 

 

 

 Välkommen att hälsa på hos oss! Personal från föreningen och  
      styrelsen finns på plats. Det finns också möjlighet att anmäla sig  
      till våra olika aktiviteter. 
 

 Kaffe och tilltugg serveras. 

                    ÄR DU NY MEDLEM?  

Torsdagen den 25 januari klockan 11.00 - 12.00 

 

Grupprum 3, Vegagatan 55, Göteborg 

 

Till kansliet på tel. 031 - 7759870, e-post: info@strokevg.se senast 
den 22 januari 2018 

TID 

 

PLATS 

 

ANMÄLAN 

VÄLKOMNA!! 

 

 

 

 

 

Måndagen den 26 februari, kl. 17.00 - 20.00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

Till kansliet på tel. 031– 775 98 70 eller info@strokevg.se 

TID  

 

PLATS 

 

ANMÄLAN 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder 
Strokeföreningen sina medlemmar på 
landgång, lättöl och kaffe. De som 
inte är medlemmar betalar 100:-.  
Därefter besöker botanisten Sölve 
Kajanus oss, han berättar om de         
fantastiska blommorna orkideer. 

STROKEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 

VÄLKOMNA! 



 

 

 

FILMSÖNDAGAR PÅ VEGAGATAN 

Söndagen den 15 april, 
 

Paddington 2: 
 

Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. Alla älskar den 
charmiga lilla björnen som sprider glädje och marmelad var han än går. När 
Paddington letar efter den perfekta presenten till sin faster Lucys hundra-
årsdag hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha råd att köpa boken 
måste Paddington ta en rad märkliga jobb. Men plötsligt blir boken stulen! 
Nu är det upp till Paddington och familjen Brown att avslöja tjuven, en 
skurk som dessutom tycks vara en mästare i förklädnad. 

TID 

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

Kl. 14.00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

25:- för film med dryck och tilltugg. 
 

Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70, e-post: info@strokevg.se 

Under hösten kommer vi åter starta vår söndagsfilmvisning 

 

Passa på att äta söndagsmiddag som serveras på café Ärtan en trappa upp, innan filmen. 

Söndagen den 25 mars, 
 

Läkaren på landet: 
 

I över trettio år har Dr. Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare på den 
franska landsbygden. Han är omtyckt av alla och vet allt om deras krämpor, 
och en hel del annat också för den delen. De är nästan som en enda stor fa-
milj. Så drabbas läkaren själv av en sjukdom och det verkar vara riktigt all-
varligt. En kollega sänder en läkare för att avlasta Jean-Pierre i hans arbete 
och högst motvillligt går han med på den oönskade hjälpen. Att hon är 
kvinna och att hon ser bra ut är väl okej, men hon är från storstan! Vad vet 
väl hon om hur det går till på landet?  

Söndagen den 13 maj, 
 

All inclusive: 
 

En resa till Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät som en bra 
idé ända tills Inger kom på sin man med att vara otrogen. När charterplanet 
lyfter finns bara en olycklig Inger och hennes två vuxna döttrar med på re-
san, ordentliga Malin och struliga Tove. Det tar inte lång tid innan systrarnas 
rivalitet om mamman utvecklar sig till en tävling om vem som bäst kan 
trösta henne.  

Söndagen 25 februari 
 

Swing it fröken: 
 

Skolan får en ny engelsklärarinna, fröken Lind. Hon flyttar in hos familjen 
Nilsson, vars son Sigge hellre övar med trumpeten än pluggar tyska. Men 
den propra fröken Lind får Sigge att ta sig i kragen och plugga ordentligt. 
Men då blir hans klasskamrat Sanna, som länge försökt lägga an på Sigge, 
sur och tror att han inte vill se henne mer.  



 

 

 

LUNCHTEATER 

 

I vår har vi 6 biljetter till 4 föreställningar.  

Kl. 11.30 - 13.00, Lunchen serveras 11.30 - 12.00 

 

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg 

 

230:- per person och föreställning. 
inbetalas till plusgirokonto 16 61 59 - 4 i samband med anmälan. 
 

Till kansliet på tel. 031– 775 98 70 eller info@strokevg.se, 
Snarast möjligt. OBS! Anmälan är bindande. 

TID 

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

 

ANMÄLAN 

Tisdagen den 6 mars,                                                                
Expedition: Livet - från apa till självförverkligare 

 

En visberättelse om livet 
Publiken blir huvudperson när programledaren och tv-

profilen Anders Lundin vänder, vrider och snurrar på  
frågorna; Var kommer vi ifrån? Vart ska vi? Hur ham-
nade vi här? Tillsammans med basisten Jonas Olofsson 
låter han sina funderingar komma till uttryck i en brokig 
samling berättelser och visor om äventyrare, emigranter, 
neanderthalare och om sin snickrande pappa.  
Det är allmänmänskligt, rörande och roligt. 

Tisdagen den 27 mars, Ett Drömspel 
Inspirerat av August Strindberg  
 

De tre skickliga clownerna i 1 2 3 Schtunk är tillbaka 
med Strindbergs, enligt honom själv, bästa pjäs.                  
I händerna på Schtunkarna blir det en vacker, vemodig 
och hoppfull föreställning. Som vanligt kryddas det hela 
med clownernas nyskrivna musik och denna gång utlovas 
även lite dans!   Och naturligtvis – en massa skratt. 

Torsdagen den 5 april, En frid(a) för själen 

 

En energifylld och inspirerande livsresa  
I den nyskrivna tribute-föreställningen tolkar skådespe-
laren Anna Bromee Anni-Frid Lyngstads musik och ger 
oss en fördjupad bild av artisten Anni-Frid. Anna Bro-
mee sjunger och berättar personligt utifrån sångerna och 
speglar allas våra tankar och upplevelser på slingriga 
vägar genom livet.  

Lördagen den 5 maj, Madam flod - Återkomsten 

 

Modern musikteater som tar avstamp i Strindbergs 
Hemsöborna. Madam Flod återkommer till vår tid 
– som äktenskapsrådgivare. Med drastisk humor 
och allvar berättar hon om sina erfarenheter. Vad 
hade hon gjort annorlunda idag? Annonserat efter 
en man på Tinder eller Mötesplatsen?  
Så småningom dyker även Strindberg upp. 



 

 

 

Onsdagen den 7 mars, kl. 12 - 13.30 

 

Med. Historiska Museet, Östra Hamngatan 11, Göteborg 

 

Entréavgift 30 eller 40:-, beroende på hur många vi blir 

 

Till Strokeföreningens kansli på tel. 031-775  98 70  
eller info@strokevg.se senast den 1 mars 2018 

TID 

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

 

 

 

TID  

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

PROVA PÅ IPAD/SMARTPHONE  

Tisdagen den 6 mars, kl.17.00 - 20.00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

40:- kaffe och bulle ingår 

 

Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70, e-post: info@strokevg.se 

senast den 1 mars 2018 

Efter flera väldigt uppskattade och välbesökta 
prova på Ipad/smartphone workshops, har vi 
beslutat att ha ännu en Ipad/
smartphoneworkshop.  
Vi har ånyo bokat in den lugna, trevlige och 
kunnige Daniel Eriksson som besöker oss för 
att berätta och visa användning, olika appar osv. 

VÄLKOMNA 

MEDICINHISTORISKA MUSEET 

Kom med på ett besök på Medicinhistoriska museet, 
som vi gör tillsammans med Afasiföreningen. 
 

Där kan du ta del av hur synen på sjukdom och  
hälsa har förändrats genom tiderna.  
 

Museets samlingar består av instrument, utrustning, 
möbler, textilier m.m från 1700-talet och framåt. 

VÄLKOMNA!! 



 

 

 

HAGAKYRKAN 

Det har nu blivit tradition att besöka Hagakyrkan, 
som vi denna gången besöker innan påsk.  
 

Det blir lunchmusik och sedan går vi till  
församlingshemmet för sopplunch. 

Onsdagen den 28 mars kl. 12.00 –14.00 

 

Hagakyrkan, Göteborg 

 

40:- för soppan, vilken betalas i församlingshemmet 
 

Till kansliet på tel 775 98 70 eller epost:  
info@strokevg.se senast den 23 mars 2018 

TID  

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

VÄLKOMNA! 

JULMUSIK I HAGAKYRKAN 

 

 

CAFÉTRÄFF - LOFOTEN 

Margareta Svensson som är ledamot i  
Strokeföreningens styrelse, kommer och  
visar fina bilder och berättar om  
sin resa till Lofoten och Nordkap.  

Tisdagen den 20 mars , kl. 13.00 –15.00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

40:- , kaffe och bulle ingår 

 

Till Strokeföreningens kansli på tel. 031-775  98 70  
eller info@strokevg.se senast den 14 mars 2018. 

TID 

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

VÄLKOMNA!! 



 

 

 

 

BRÖ 

 

  HEMSÖBORNA 

TID  

      

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

Torsdagen den 19 april, kl. 19.00 

 

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg 

 

250:- som inbetalas på plusgiro 16 61 59 - 4, vid anmälan. 
 

Till kansliet på tel. 031-775 98 70 eller info@strokevg.se 

senast den 10 april 

Rivalitet, makt och passion i den svenska skärgården 

Vem är han egentligen den där Carlsson?         
Han som kom som ett yrväder en aprilafton.              
Hemsöborna funderar mycket över det. Varför vill han komma hit och vad ska 
han göra här? Att han inte är härifrån är ju tydligt. Är det verkligen rimligt att 
låta en sån som Carlsson komma hit och berätta för oss hur vi ska sköta det som 
är vårt? Madam Flod påstår att han är en enorm tillgång. Men man undrar ju: 
har han något mer i kikaren?            
För någon vanlig dräng är han inte den där Carlsson. 

 

MITT MÖTE MED EVERT TAUBE 

Operasångare Rolf Nilsson besöker oss och håller 
ett föredrag om Evert Taube, som han träffade i  
samband med en premiär. 
 

Rolf kommer även att sjunga några 
av Evert Taubes alla kända visor. 

TID  

  

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

Tisdagen den 24 april, kl. 13.00 - 15.00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

50:-   
 

Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70, e-post: info@strokevg.se 

senast den 19 april 2018 

VÄLKOMNA! 

VÄLKOMNA! 

 



 

 

 

 

TID  

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

Onsdagen den 2 maj 2018, kl 13:00—15:00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

40:- 
 

Till kansliet tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se 

senast den 26 april 2018 

     CAFÈTRÄFF 

VÄLKOMNA!! 

Kom med på ”Afternoon tea” i samlingssalen  
på Vegagatan 55. 
 

Vår kör, som samtidigt har terminavslutning,  
underhåller oss med sånger, som de övat på  
under våren. 

 

INTERNATIONELLA STROKEDAGEN 

Vilken hjälp kan strokepatienter få av ortopedtekniker ? 

Lotta Persson, Ortopedingenjör ger oss svar på denna fråga! 
 

Lars Rosengren föreläser om stroke 

Strokeföreningens förtroendeläkare Lars Rosengren  kommer och föreläser  
 

Göteborgs handikappridklubb 

 

Margareta Håkansson, leg. sjukgymnast, med. lic, spec i psykiatri och psykoso-
matik berättar om verksamheten vid Göteborgs handikappridklubb—min trauma 
verksamhet—hästunderstödd terapi för personer med stroke. 

Tisdagen den 8 maj, kl. 15.00 - 18.00 

 

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

 

TID  

 

PLATS 

 

 

Föreningen bjuder på förfriskningar och tilltugg. 
       

VÄLKOMNA! 



 

 

 

Vi hälsas välkomna till Jungman Jansson som ligger 
vid vattnet, med utsikt över småbåtshamnen.  
Restaurangens specialiteter är fisk och skaldjur  
men vill man ha en kötträtt går det att ordna.  
 

Var och en betalar för sin dricka. 
 

Kvällen bjuder på en alkoholfri fördrink,  
 

Förrätt: ”Önneredstoast”. Lax- och räkröra på toast.  
 

Varmrätt: Stekt torskfilé med parmesan– och vitvinssås,  
  ugnsrostade körsbärstomater samt kokt potatis.  
 

Efter maten: kaffe och chokladtarte med vispgrädde. 

VÅRFEST 

TID  

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

 

ANMÄLAN 

Tisdagen den 15 maj, kl. 17.00 –20.00 

 

Jungman Jansson, Önnereds Brygga 3 

 

350:- Inbetalas till Afasiföreningens  
plusgirokonto: 28 87 60-2, vid anmälan. 
 

Till Afasiföreningen på tel. 031-121706, epost: kansli@afasigbg.se. 
Senast 2 maj. 

 

 

 

Måndagen den 28 maj, kl. 12.0 - 14.30 

 

Botaniska trädgården, vi samlas vid dammen. 
 

Valfri entréavgift + kostnad för fika. 
 

Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70, e-post: info@strokevg.se 

Sölve Kajanus, vår guide sedan flera år, visar oss  
runt i trädgården. 
  
Efteråt kan den som vill äta i restaurangen. 
 

TID  

  
PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 

VÄLKOMNA! 

VÄLKOMNA! 



 

 

VÄLKOM 

 

 

 

Vi åker till Borås tillsammans med Afasi– och Epilepsiföreningen. 
 

Kl. 9:00 avresa från Vegagatan 55, Göteborg med Jörlandabuss 

 

 

Kl. 10:30 - 12.30 Unos djur i Bredared.  
        Här bjuds det kaffe, fralla  
        och vi guidas genom museet. 
 

 

 

Kl. 13.00 - 15.30 Besöker vi Textilmuseet.  
       Här äter vi lunch och även  
       här har vi en guide 

      
 

 

Ca kl. 17:00 tillbaka på Vegagatan 55 

 

 

TID 

 

AVGÅNG 

 

KOSTNAD 

 

 

 

ANMÄLAN 

Onsdagen den 30 maj, kl.  09.00 - 17.00 

 

Vegagatan 55, Göteborg 

 

500:-för medlemmar, 750:-för icke medlemmar. Inbetalas till 
plusgirokonto 16 61 59 - 4 i samband med anmälan. 
I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, lunch, inträde och guide. 
 

Till kansliet på tel. 031- 775 98 70 eller info@strokevg.se,  
senast den 8 september. 
Snarast möjligt. OBS! Anmälan är bindande. 

VÄLKOMNA! 

 

TID   Måndagen den 4 juni, kl. 9.30 - 12.00 

 

PLATS  Boulebanen i Vegahusens trädgård, Vegagatan 55, Göteborg 

 

KOSTNAD 15:- för kaffe och bulle 

 

ANMÄLAN Till kansliet på tel. 031-775 98 70 eller info@trokevg.se  
   Senast den 1 juni 2018. 

Vi spelar ca 90 minuter med avbrott för kaffe.  
Efter spelet kan de som vill, avsluta med lunch  
på Café Ärtan. 

BOULE 

BUSSRESA 

VÄLKOMNA! 



 

 

Neuroförbundets aktiviteter 

 

TID  

  

PLATS 

 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

Till hösten planeras ett besök på konstmuseet - Stadslandskap 
och Rembrandt och guidad visning av Knut Irves mosaikfris i 
Högsbo kyrka, där medlemmen Hans Owe Arvidsson arbetar. 
 

 

CAFÉ KONSTARTEN 

Söndagarna den 18 mars & 22 april, kl. 14-16 

 

Neuroförbundet, Arkitektgatan 2 eller  
Göteborgs Konstmuseum. 
 

25:- för kaffe/te, smörgås, kaka och gratislott. 
 

Till Margareta Svensson, tel. 0730-944304,  
eller e-post: margareta.b.svensson@gmail.com 

Anmälan senast torsdagarna innan.. 

VÄLKOMNA! 

 

 

Afasiföreningens aktiviteter 

 

VAD ÄR AFASI? 

 

 Svar på detta får du i ett föredrag av Professor Peter Borenstein 

 Han berättar om afasi och dess orsaker.  Dessutom tas olika problem upp,  
 som har samband med en hjärnskada. 
 

 Föredraget ordnas av Afasiföreningen och Strokeföreningens medlemmar är väl-
 komna att deltaga. Antalet deltagare är begränsat, för att det skall bli tillfälle för 
 alla att ställa frågor  och diskutera. 

TID  

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN
  

Måndagen den 12 mars 2018 kl. 18.00 -  19.30 

 

Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg 

 

20:- med kaffe och bulle 

 

Till Afasiföreningens kansli på tel. 031-12 17 06 

Om du anmält dig och får förhinder, meddela detta senast samma  
dag innan kl. 13.00! 

VÄLKOMNA! 



 

Epilepsiföreningens aktiviteter 

 

   PROVA PÅ INOMHUSCURLING  

  

     MÅLARCIRKEL 

 

 

 

I vår ordnar Epilepsiföreningen en målarcirkel med lärare Karina Gustavsson om 
det blir 8 anmälda.  
 

START  Torsdag den 8 februari, kl. 13.30 - 14.45. 10 gånger 
PLATS  Epilepsiföreningens lokal på Slottsskogsgatan 6 

KOSTNAD 1400:-. Material tillkommer.  
ANMÄLAN För inf. ring Margareta Svensson tel 0730-944 304  
   eller epost: epilepsi-gbg@hotmail.com 

 

     TJEJFIKA 

Neuroförbundet inbjuder alla kvinnor i föreningarna till fika och samtal.  
Gruppen bestämmer själva om fler träffar. 
 

TID   Onsdagen den 14 februari, kl. 14 

 

PLATS  Neuroförbundets lokaler, Arkitektgatan 2 

 

KOSTNAD 20:- 
 

ANMÄLAN Till Neuroförbundet tel. 711 38 04 

 

ATT VARA MAN OCH LEVA MED NEUROLOGISK SJUKDOM 

Önskemål har kommit om att utöka gruppen till en samtalsgrupp för män med neuro-
logiska sjukdomar. Vid mötet får gruppen besluta själva om fler träffar. 
 

TID    Tisdagen den 13 mars, kl. 18  
PLATS  Epilepsiföreningens lokal på Slottsskogsgatan 6 

Vid detta tillfälle beslutar man om fler träffar. 
 

TID   Torsdagen den 15 mars kl. 18.00 

PLATS  Epilepsiföreningens lokal Slottsskogsgatan 6  
ANMÄLAN Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: maria.e.olsson@gmail.com  



 

     

     Lider du av Stroke? 

 Vi söker kvinnor och män som vill delta i en klinisk forskningsstudie med syfte att studera                                  
 effekten av OSU6162 på kvarvarande symptom efter stroke. 

 OSU6162 är en substans som påverkar hjärnans dopaminomsättning på sådant sätt att den 
 trötthet, som mycket ofta följer stroke, gynnsamt kan påverkas. 
 Studien är dubbelblind, dvs att hälften av patienterna får slumpmässigt randomiserat aktiv 
 behandling (OSU6162) eller icke aktiv behandling (placebo)  
 

  Mediciner liksom läkarbesök och undersökningar är kostnadsfria.  
 

 Om du är mellan 18 och 80 år gammal och har stroke, är du välkommen  
 att höra av dig.  
 

 Genom att kontakta oss anmäler du ditt intresse av att erhålla ytterligare information om 

 studien. När du tagit del av all information kommer du att tillfrågas om du samtycker till  
 att delta.  
 Därefter kommer en läkare att ta ställning till om du uppfyller villkoren för deltagande.  
 De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). 
 

  Kontakt 
  Tel. 031-380 38 47  Email: forskning@gottfries.se 

 

 

ATT LEVA MED EPILEPSI 

 

 Under hösten kommer epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska och håller i de           
 mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.     

        Du är välkommen torsdag den 22februari och 19 april, kl. 18.00-20.30 till                                                       
 Epilepsiföreningens lokaler på Slottsskogsgatan 6.   

 För mer information och anmälan, ring Mariella Olsson, telefon 076-891 59 49 

 

STICKCAFÈ - STICKA - VIRKA - PÅTA 

 

 Kristina Brandt, lärare från Folkuniversitetet leder stickcafé och hantverkstips –  sticka, 
 virka eller påta – det går bra också om man bara har en hand som fungerar.  
 

 Måndagar kl. 14.00-17.00, 10 gånger med start den 5 februari i Epilepsiföreningens  
 lokaler, Slottsskogsgatan 6.  
 

 Ingen kostnad men man får betala 100 kronor i medlemsavgift till Epilepsi- 
        föreningen för att vara med.  
 

 Anmälan: Wivianne Albinsson, tfn 0736-716553, 030355206@telia.com   

Forts. Epilepsiföreningens aktiviteter 



 

STROKEPUTTARNA 

 

   ”Det finns inga gränser. Gör som jag, finn glädjen hos strokeputtarna. Min stroke satte  

     punkt för spel på banan, men att putta inomhus eller utomhus (när vädret tillåter),  

    går alldeles utmärkt.” 

    (Uttalande av klubbens grundare) 
 

    Golfputtningen ger träning åt många fysiska effekter och  
    koncentrationen. De sociala  
    kontakterna ger härlig livsglädje. 
 

    Efter puttningen fikar vi tillsammans, med många härliga skratt. 
     
   VÄLKOMMEN att deltaga i vår puttningsgrupp. 
   Din käpp eller rullator är också välkommen!  

  

 TID      Tisdagar, kl. 10 00 – 12 00. (Ej högsommar eller jul– och nyår.) 
 

 PLATS     Sisjö golfbana, Södra Långebergsgatan 26 B. (Söderleden) 
 

 AVGIFT     Ingen, mer än ett bidrag till uppvärmning av våra inomhuslokaler 

           på vintern. 
 ANMÄLAN   Curt Edberg tel. 031-99 11 65 eller Anita Andreasson på  
    0708-80 65 25 

 

 

MEDLEMSKAP I PARASPORT 

Strokeföreningen har ett medlemskap i Parasport vilket betyder att Strokeföreningens 
medlemmar är välkomna att ta del av aktiviteter på anläggningen.  
Håll utkik på webben http://www.parasportgbg.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt,              Kontakt, 
Strokeföreningen:                            Parasport:                                                               
 

Anders Andersson,           Stina  Wikström 

tel: 0707-155993            tel: 031-43 22 56  
e-mail: anders.k.andersson@gmail.com            
 

Ingemar Bengtsson,           Dick Stenberg 

tel: 0739773758            tel: 031-43 22 56  
e-mail: ingo.bengtsson@outlook.com                 



 

 

VÄLKOMNA ATT DELTA I DENNA GRUPP 

Måndagar kl. 12.30 - kl. 14.00 

 

Måndagen den 5 februari 2018 

 

Grupprum 1,  Vegagatan 55, Göteborg 

 

15:- för kaffe 

 

Kansliet på tel. 031-7759870 info@strokevg.se 

TID  

 

START 

 

PLATS 

 

KOSTNAD 

 

ANMÄLAN 

Strokeföreningen har en SMIL-grupp (Stroke Mitt I Livet).  
Gruppen vänder sig till dig som är mitt i livet, mellan 20 - 65 år och  
har drabbats av stroke.  
 

Vi träffas jämna veckor och delar erfarenheter och upplevelser. 

SMILGRUPP - STROKE MITT I LIVET 

 HAR DU HAFT STROKE ELLER ÄR DU ANHÖRIG? 

Du är välkommen till en liten samtalsgrupp. 
 

Vi planerar att träffas 5-6 tillfällen, ca 2 timmar per gång inkl. kaffepaus. Tanken med 
gruppen är att vi träffar andra i liknande situation. Kanske har ni samma tankar och   
frågor och kan delge varandra erfarenheter och idéer, om hur det går att få en bättre 
livskvalité och en meningsfull tillvaro, efter att man fått stroke. 
 

Gruppen leds av personal från neurosjukvården tillsammans med handledare från 
Strokeföreningen. 
 

Utbildningen är utformad enligt en modell, där vårdens medicinska kunskap och erfar-
na patienters kunskap värderas lika. Ledarna är utbildade av Kompetenscentrum för pa-
tient– och närstående i Västra Götalandsregionen 

 

Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe. 
 

Vi planerar också in pauser efter överenskommelse i gruppen så att vi klarar att hålla 
oss fokuserade. 
 

Anmäl ditt intresse till kansliet. Vi planerar att ha tre olika grupper, en för personer som 
haft stroke, en för anhöriga och en för yngre strokedrabbade. 
 

Om du tidigare deltagit i dessa grupper ber vi dig stå åt sidan för personer som ej gått 
tidigare. 
 VÄLKOMNA! 



   SLÄKTFORSKNINGSKURS 

TID   Tisdagar kl 9.00 - 12.00 

 

START  Tisdagen den 30 januari 2018 

 

PLATS  Afasiföreningens datasal, Vegagatan 55, Göteborg 

 

AVGIFT  Kursavgift: 250:-, + ev. abonnemang av Arkiv Digital, för    
          de som inte redan har ett abonnemang. Inbetalas till  
   plus giro 16 61 59 - 4,  
       

ANMÄLAN Till Strokeföreningens kansli på  tel. 031 - 775 98 70 

Ev. finns det plats för någon mer i gruppen,  som vill släktforska. 
 

Vi använder oss av Arkiv Digital, där alla kursdeltagare har  
sitt eget abonnemang. Vi samarbetar med Folkuniversitetet. 

 



   
 

 

 

 TID   Tisdagar kl. 12.15 -  13.45. 10 ggr 

 

 START  Tisdagen den 13 februari 2018 

 

 PLATS  Grupprum 1, Vegagatan 55  
     

 AVGIFT  450:- (icke medlem 650:-) inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4 

 

 ANMÄLAN Till kansliet på tel. 031- 775 98 70 eller e-mail: info@strokevg.se 

VÄLKOMNA 

KULTURGRUPP 

Välkommen att deltaga i vår kulturgrupp, där vi pratar om musik och kultur. 
Ibland går vi på utställningar och museer. 
Kursen hålls av Martin Skafte i Folkuniversitetets regi. 

 

   
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DATOR/IPAD 

         

 Daniel Eriksson, datalärare från Folkuniversitetet,  
 kommer hit vid 5 tillfällen och ger tips om hur du  
 kan använda dator/ipad och smartphone. 
 För dig som inte är van vid Internet.  
 

 Det finns plats för 8 personer.  
 

 

TID:   Tisdagar kl. 15.15 -16.45 

 

START:  Tisdagen den 13 mars.  
 

PLATS:  Datasalen vid Afasiföreningen, Vegagatan 55 

 

KOSTNAD: 250:- inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4 

 

VÄLKOMNA 



 

 

 TID   Torsdagar kl. 13.00 -15.15 

 

 START  Torsdagen den  1 februari  2018, 
            vecka 5-18 

 PLATS  Afasiföreningens, datasal, Vegagatan 55, Göteborg. 
 

 AVGIFT  300:- 
 

 ANMÄLAN Afasiföreningen på info@afasigbg.se eller  031-12 17 06 

DATAKURS 

 

 

KÖRSÅNG 
 

      Musik ska byggas utav glädje,  
 av glädje  bygger man musik... 
       

 Kom med och sjung i vår kör! 
 Kursen leds av Karin Eriksson Jeanson. 
 

      Vi ordnar kursen i Folkuniversitets regi  
 och har den tillsammans med  
 Afasi– och Epilepsiföreningen. 

     TID      Onsdagar kl. 13.00 - 15.00 12 ggr + avslutning den 2 maj. 
       OBS! se i tidningen för  mer information. 
 

     START     Onsdagen den  7 februari 2018 

 

     PLATS     Grupprum 3, Vegagatan 55 

 

     AVGIFT     400:- inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4 

 

     ANMÄLAN   Till kansliet på tel. 031-775 98 70 eller info@strokevg.se 

VÄLKOMNA! 

Kurs för dig som vill lära sig mer om vad en dator och Internet kan användas 
till. Lär dig mer om att lyssna på musik, titta på TV, söka på Internet,   
navigera på kartor med hjälp av datorn. 
 

Förkunskaper: Du skall ha baskunskaper i Windows och kunna använda  
Internet hjälpligt. Du måste även kunna hantera en datormus  
Och kunna skriva på tangentbordet. 
  

 Ledare är  Per-Olof Stolt. VÄLKOMNA 



JULBORD PÅ LISEBERG 2017 







 
 
 

STROKE Västra Götaland, Lokalföreningen Göteborg med omnejd - Styrelsen 2016 

Ledamöter 

 

Björn Wannebo 

Sisjövägen 325 

436 38 ASKIM  

Tel: 0708-807030 

E-mail: bjorn@bcmab.se 

 
Margareta Svensson 

Nordenskiöldsgatan 6 

413 09 GÖTEBORG 

Tel: 0730944304 

E-mail: margareta.b.svensson@telia.com  

 

Leif Bohman 

Gustavsberg 491 

451 91 UDDEVALLA 

Tel: 0522-337 27, arb: 708 10 50 

E-mail: leif.bohman@synnebyrevision.se 

 
Anders Andersson 

Blåvalsgatan 8a 

414 75 GÖTEBORG 

Tel: 0707-155993 

E-mail: anders.k.andersson@gmail.com 

 

Ingemar Bengtsson 

Oxledsvägen 155 C, lgh 1201 

433 69 SÄVEDALEN 

Tel: 0739773758 

E-mail: ingo.bengtsson@outlook.com 

 

John Lindqvist 
Övre Fogelbergsgatan 6 

411 28 GÖTEBORG 

Tel: 0705-752010, 031-7 

E-mail: john.lindqvist@telia.com 

 

Monika Wellsten 

Doktor Billqvist gata 1 

413 22 GÖTEBORG 

Tel: 0704-31 30 99 

E-mall: wellsten.monika@gmail.com 

 

Fuad Solakovic 

Svängrumsgatan 48, lgh 1102 

421 35 VÄSTRA FRÖLUNDA 

Tel: 0721888533 

E-mail: fuad.solakovic@hotmail.com 

 

Kerstin Lidbeck 

Blodboksgatan 28 

426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA 

Tel: 031-294081 

 

 

 

 

Suppleanter 

 

Kaisa Nyberg 

Toråsvägen 4 

446 33 ÄLVÄNGEN 

E-mail: kaisa.alvangen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANSLIET  
 

Stroke Västra Götaland 

Lokalföreningen Göteborg  
Vegagatan 55 

413 11  GÖTEBORG 

Tel:  031-775 98 70 

Fax: 031- 24 72 96 (StrokeForum) 
E-mall: annika@strokevg.se 

   carl@strokevg.se 

   info@strokevg.se 

              
Plusgiro: 16 61 59-4 

 

Hemsida: www.strokevg.se 

 

Facebooksida: Strokeföreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKE-RIKSFÖRBUNDET 

Måsholmstorget 3 

127 48  SKÄRHOLMEN  

Tel: 08- 721 88 20 

Fax: 08 – 721 88 29 

E-Mail: info@strokeforbundet.se 

Besöksadress: Måsholmstorget 3, SKÄRHOLMEN 
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PROGRAMÖVERSIKT  
 

Dag   Aktivitet     Plats 

 

25 januari  Programmpresentation   Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg  

 

25 februari  Filmsöndag: Swing it fröken  Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

26 februari  Årsmöte     Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

  6 mars    Lunchteater: Expedition Livet  Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg 

 

  6 mars  Prova på Dator/ipad    Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg   

       

  7 mars   Medicinhistoriska Museet  Östra Hamngatan 11, Göteborg 

 

20 mars  Caféträff: Lofoten   Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

25 mars  Filmsöndag: Läkaren på landet Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

27 mars  Lunchteater: Ett Drömspel  Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg 

 

28 mars  Hagakyrkan    Haga Östergatan 30, 411 22 Göteborg  
 

  5 april  Lunchteater: En frid(a) för själen Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg 

 

15 april  Filmsöndag: Paddington 2  Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

19 april  Hemsöborna    Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg   

 

24 april   Rolf Nilsson    Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

  2 maj  Caféträff Körkonsert   Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

  5 maj  Lunchteater: Madam flod   Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg 

 

  8 maj  Internationella strokedagen  Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

13 maj  Filmsöndag: All inclusive  Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

15 maj  Vårfest på Jungman Jansson  Önnereds brygga 3, 421 57 Västra Frölunda  
 

28 maj  Besök på Botaniska trädgården Carl Skottsbergs gata 22A, 413 19 Göteborg  
 

30 maj  Bussresa     Avgår från Vegagatan 55, Göteborg 

 

 4 juni  Boule     Boulbanan i Vegahusens trädgård, Vegagatan 55 

 

   STROKEFÖRENINGENS STUDIECIRKLAR/KURSER  
 

Kursdag   Kursens namn   Plats 

 

Måndag kl. 11.00  SMIL - grupp   Grupprum 1, Vegagatan 55 

 

Tisdag   kl. 10.00  Strokeputtar   Sisjö Golfbana  
 

Tisdag   kl.  9.00  Släktforskning   Datasalen, Afasiföreningen, Vegagatan 55 

 

Tisdag   kl. 12.30  Gymnastik    Gymnastiksalen, Vegahusen, Vegagatan 55 

 

Tisdag   kl. 12.15  Konst- och kulturgrupp   Grupprum 1, Vegagatan 55 

 

Tisdag   kl  15.15  Dator/Ipad    Datasalen, Afasiförening, Vegagatan 55 

 

Onsdag  kl. 13.00 Körsång    Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 

 

Torsdag kl. 13:00   Datakurs     Datasalen, Afasiföreningen, Vegagatan 55 

 

Tänk på att alltid meddela kansliet om Du vill gå en kurs, även Du som har gått kursen tidigare! 


