Västra Götaland
Lokalföreningen Göteborg med omnejd

VÅRPROGRAM 2019

ORDFÖRANDE OCH KANSLIET HAR ORDET

Så är det dags för ett nytt kapitel i Strokeföreningens historia. Inte bara för att vi kommer
med ytterligare ett fullmatat program, utan också för att vi kommer att få förändringar på
kansliet. Annika har efter ett mycket välförtjänt värv bestämt att ta pension. Sorgligt för oss,
men det är Annika väl förunnat. Hon har varit ett fantastiskt ansikte utåt och skött arbetet
med bravur och dessutom skolat in Carl till att också bli en utmärkt företrädare för vår förening. Jag kan inte nog berömma Annika för hennes arbete. Hon fick dessutom hantera kansliet som ensam anställd, den sista tiden, eftersom Carl var föräldraledig. Med god hjälp av
Anders och Margareta lyckades hon hålla ihop verksamheten på ett strålande sätt. Alla ni
som vill vara med och avtacka Annika är välkomna till föreningens årsmöte den 25 februari
kl 17:00 på Vegagatan 55. Jag ser fram mot att träffa många av er.
Vad gäller programmet vill jag särskilt peka på våra filmsöndagar som blir allt mer besökta.
Det är ett fantastiskt tillfälle att se film under omständigheter som passar de flesta. Rymlig
lokal, stor filmduk, plats för rullstolar, fika…Varmt välkomna!
I år har vi också givit en extra stor subvention till bussresan, för att göra
det möjligt för fler att komma iväg.
Jag vill också passa på att tacka alla de som hjälper till med föreningens
arbete, samt våra samarbetspartners Afasi-, Epilepsi- och Neuroföreningarna för ett mycket gott samarbete.
Med detta ser vi fram mot att träffas ofta under 2019.
Bästa hälsningar, Björn Wannebo
Björn Wannebo
Hej!
Efter 26 år på Strokeföreningen, går jag nu i pension.
Att ha arbetat på Strokeföreningen, har varit mina absolut
roligaste år, av alla mina yrkesår.
Det kommer säkert att kännas lite konstigt, att inte längre åka
till jobbet. Så det finns nog möjligheter att jag kommer in till
kansliet och hälsar på ibland.
Kanske även att storpudeln Axel följer med, det har ju blivit
hans andra hem, så ofta som han varit med på kontoret.
Många hälsningar
Annika Blomberg
Hej,
Nu är jag tillbaka efter föräldraledigheten, för att ta vid där
Annika slutade….
Tyvärr sammanföll min ledighet med Annikas sista termin på kansliet.
Hon kommer vara mycket saknad och jag önskar henne en skön pension.
Nu börjar en ny termin med träffar, resor och kurser och jag ser fram
emot att träffa er alla!!
Varma hälsningar
Carl Wannebo
Omslagsbild: Hornborgasjön Cecilia Blomberg

FILMSÖNDAGAR PÅ VEGAGATAN
Vi fortsätter våra filmvisning på söndagar. Passa på att äta söndagsmiddag, som
serveras på Café Ärtan, innan filmen.
MAMMA MIA! Here we go again
Filmen är en uppföljare till Mamma Mia! från 2008.

VÄLKOMNA!!

Söndagen den 24 februari 2019

THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
Hela det sprudlande gänget är kvar på hotellet och får
välkommet sällskap av den heta amerikanske hotellgästen
Guy Chambers (Richard Gere).
Nu drömmer ägaren Sonny (Dev Patel) om att expandera
samtidigt som han planerar sitt stundande bröllop vilket leder till en del inte helt genomtänkta beslut.
Söndagen den 24 mars 2019
SUNE VS SUNE
Sune är hemma från skolan de första dagarna i mellanstadiet. När han kommer tillbaka är hans plats upptagen av en
kille som är rolig, snygg, populär och lite mer tjejtjusare än
Sune. Till råga på allt heter han också Sune!
Söndagen den 28 April 2019
LYCKLIGARE KAN INGEN VARA
Romantisk komedi som kretsar runt fem par i olika generationer. En film om mänslighetens främsta gemensamma
nämnare: längtan efter att älska och att bli älskad.
Söndagen den 19 Maj 2019

TID

Kl. 14.00

PLATS

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

KOSTNAD

25:- för film med dryck och tilltugg

ANMÄLAN

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

ÅRSMÖTE
Efter årsmötets förhandlingar bjuder Strokeföreningen
sina medlemmar på landgång, lättöl och kaffe.
Därefter kommer Martin Skafte, kompositör och känd
från Folkuniversitetets kurser och leder Musikquiz.
De som inte är medlemmar betalar 100:-

VÄLKOMNA!!
TID

Måndagen den 25 februari 2019, kl. 17.00 – ca 20.00

PLATS

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

ANMÄLAN

Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70 eller info@strokevg.se,
senast den 18 februari.

PROVA PÅ IPAD/SMARTPHONE
Vi fortsätter våra uppskattade workshops ”prova
på iPad/smartphone”.
Som vanligt är det vår kunnige Daniel Eriksson,
som besöker oss. Han kommer att visa oss olika
appar och visa användningen m.m.
Skulle många vara intresserade, finns det möjlighet att boka in fler tillfällen.

VÄLKOMNA!!
TID

Tisdagen den 26 februari och/eller den 9 april kl. 17.00 –20.00

PLATS

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

KOSTNAD

40:-, kaffe och tilltugg ingår

ANMÄLAN

Till kansliet på tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se,
senast den 21 februari resp. 4 april.

LUNCHTEATER
Vi möts vid Stadsteaterns entré. En våning
upp intar vi lunch, för att sedan se teater.
I vår har vi 6 biljetter till 4 av föreställningarna.
Föreställningar:

Torsdag 28 februari,
Om jag hade vingar

Onsdagen 13 mars,
Allan 2 - i nöd om du har lust

Alla Tiders Ensemble är tillbaka med
en ny musik- och teaterföreställning, nu
med ännu större fokus på världsmusik.
Möt Sofia och Anton som drömmer om ett
bättre liv "overseas", skatteflyktingen som
saknar sitt kära Lidingö och mannen som
efter två decennier återvänder hem och fylls
av minnen från sin ungdomskärlek. Sånger
ur den svenska myllan blandas med romska,
irländska och argentinska tongångar.

Det enda Allan lyckas med är att misslyckas …
Nu vill den rekorderliga Tessan lämna honom
trots att han gjort allt vad han förmått. Vilket
enligt Tessan inte är särskilt mycket. Det ser
mörkt ut. Mycket mörkt. Men hjälp kommer
från oväntat håll i denna varma relationskomedi
med en charmig blandning av allvar och humor.

Onsdag 20 mars, Bitar av Owe:
Svängig musik och knixigt ordtrolleri
garanteras när tre rutinerade Göteborgsmusikanter röjer i Owe Thörnqvists digra låtskatt.
Välkända sånger samsas med mindre spelade
alster i en musikalisk mix som innehåller allt
från gammeltjo och bonnarock till blues och
jazziga ballader.

Tisdag 2 april, Åsa Bergh - a Peace of
Love!
Efter succén Djävla Mansfôlk, som gästade
Göteborgs Stadsteater hösten 2016, kommer nu
uppföljaren. Esaias Tegnérs berömda dikt ”Det
eviga” inspirerar och vindlar sedan ut i personliga
tolkningar av folkkära sånger och texter från
1810 fram till idag. Artisterna tolkar klassiska
upphovsmän som Hasse & Tage, Ferlin, Gullberg,
Gärdestad, Shakespeare och Eva Dahlgren.

TID

Kl. 11.30 - 13.00

PLATS

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg

KOSTNAD

230:- per person och föreställning. Strokeföreningen bjuder på 50:rabatt för EN föreställning per termin och medlem.
inbetalas till plusgirokonto 16 61 59 - 4 i samband med anmälan.

ANMÄLAN Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70, e-post: info@strokevg.se
Snarast möjligt. OBS! Anmälan är bindande.

FANNY OCH ALEXANDER
Regissören Eva Bergman är tillbaka efter succén Karl Gerhard. Den här gången
får vi följa med på ett riktigt teateräventyr. Musikerna tar oss via jazzen in i 30talet, ja hela Fanny och Alexander flyttar framåt i tiden jämfört med originalet.
Det flödar av kärlek men här osar det också av svartsjuka och gruvlig hämnd.
Fantasins kraft är förunderligt stark och Aexander är pojken som ser livet som en
skrämmande men också härligt magisk teaterföreställning.
TID

Fredagen den 1 mars, start kl. 19:00

PLATS

Göteborgs Stadsteater, Stora Scen

KOSTNAD 250:- för medlem och 310:- för icke medlem
ANMÄLAN Till kansliet tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se
senast 14 februari

TITANIC THE EXHIBITION
Hoppas ni vill följa med och titta på en av
världens största vandringsutställningar
Titanic The Exhibition!
Efter rundvandringen,
kanske vi kan gå
någonstans och ta
en kopp kaffe.

VÄLKOMNA!!
TID

Måndagen den 18 mars kl. 11.00 - 12.30

PLATS

Galleri Fredstan, Södra Hamngatan 55, Göteborg

KOSTNAD 185:-, 65år upp 165:- OBS! Endast betalkort eller Swish mottages.
ANMÄLAN Till kansliet på tel. 031-775 98 70 eller info@strokevg.se
senast den 12 mars.

GEMENSAMMA FREDAGSLUNCHER
Gyllene Prag
Östeuropeisk mat, Pilsner Urquell Tankovna
och svensk konst.
Vi besöker Tjeckien på lunch och njuter av atmosfär
och god mat!
Välkomna till Gyllene Prag
– den tjeckiska restaurangen i Göteborg!
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Fredagen den 29 mars, kl. 13.00
Gyllene Prag, Sveagatan 25, 41314 Göteborg
Ca. 100 kr för lunch
Tel. 031 - 7759870 / mail: info@strokevg.se

Eggers restaurang
Välkommen till vår restaurang & bar.
Vi serverar klassisk mat på ett modernt
och medvetet sätt, med en gnutta attityd
och glimten i ögat.
Miljön är inspirerad av Paris i sekelskiftets
La belle époque, den sorglösa stämningens tid
då man använde stadens kaféer, restauranger
och konstsalonger som sitt vardagsrum.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Fredagen den den 26 april, kl. 13:00.
Hotell Eggers, Drottningtorget, Göteborg
Lunch 139 kr.
Tel. 031 - 7759870, mail: info@strokevg.se

Göteborgs stadsmuseum
Kafé och restaurang

I de mysiga 1700-talsvalven ligger
museets kafé och restaurang.
Här kan du välja bland smörgåsar,
bakverk och matiga pajer.
Tips: Efter lunchen kan man besöka utställningen jobba, leva , bo.
-bilder av ett samhälle. Entré 60 kr, årskort 100kr.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Fredagen den 24 maj, kl. 13.00
Stadsmuseet, Norra hamngatan 12, Göteborg
Dagens lunch 99 kr
Tel. 031-7759870 / mail: info@strokevg.se

BUSSRESA TILL SKAGEN
Vårens resa går till Skagen.
Vi åker med Stena Line t/r Göteborg -Fredrikshamn, så det kommer att finnas
BRÖ tid att titta i både Taxfree-butiken och i Outletaffären på Stena Danica.
mycket
Vi kommer att besöka Skagens Museum och äta lunch på Hotel Skagen.
Det blir en lång dag, men vi hoppas att många vill följa med ändå.

TID

Torsdagen den 9 maj samlas vi kl. 8.30, vi är åter ca. kl. 23.50.

PLATS

Stena Lines Danmarksterminal.

KOSTNAD

Medlemmar 600:-, icke medlem 1120:-

ANMÄLAN

Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70 eller epost: info@strokevg.se,
senast den

OBS! Nytt är att inbetalningen görs till Jörlanda Buss, som
skickar inbetalningskort till alla som åker med på resan.

INTERNATIONELLA STROKEDAGEN
I samarbete med folkuniversitetet
Jenny Nyberg, doktor i neurovetenskap, kommer och berättarar om hur
fysisk aktivitet påverkar vår hjärnas hälsa och funktion.
Jag heter Jenny Nyberg och jag är doktor i
Neurovetenskap vid Göteborgs Universitet.
Jag forskar om hjärnans hälsa och hur den
påverkas av bland annat fysisk kondition.
Efter många år av grundforskning där jag
studerade den vuxna hjärnans formbarhet
och stamceller i hjärnan så utför jag i nuläget
epidemiologisk forskning. Då studerar vi hur
fysisk kondition kan påverka risk för olika
neurologiska och psykiatriska sjukdomar.
Dietist Kajsa Asp Jonson kommer och berättar om mat och dess inverkan
på vår kropp.
”På senare tid har jag blivit ännu mer medveten
om hur vi både mentalt och fysiskt påverkas av
vad vi laddar kroppen med, hur våra tankar påverkar vårt beteende och våra känslor, och hur
träning och andra sätt att röra på sig påverkar
både hjärnan och kroppen”

Strokeföreningen bjuder på frukt och dricka.

VÄLKOMNA!!
TID

Tisdagen den 14 maj 2019, klockan 15.00

PLATS

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

KOSTNAD

Ingen kostnad

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

Fisketur med Daisy

Följ med oss på en dagsfisketur med Daisy.
Vi tar en fisketur på havet kl. 14:00 och kommer sen i hamn kl. 20:00.
Avgång från Hjuviks Brygga (Torslanda)
Halvdagstur, 6 timmar: Fiske efter makrill, torsk, sej m.m.
Max 1 timmas körtid till fiskeplatserna.
Avgång kl.14.00.
Tyvärr kan båten ej ta rullstolar.
VÄLKOMNA!
TID

Fredagen den 31 maj 2019, klockan 14.00 - 20:00

PLATS

Hjuviks Bryggväg 25, Göteborg

KOSTNAD

600:- för medlem och 850 för icke medlem
Beloppet inbetalas till plusgirokontot 16 61 59-4

ANMÄLAN Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70, eller epost: info@strokevg.se
Senast den 20 maj

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Vi besöker Botaniska trädgården där vår guide sedan
flera år, Sölve Kajanus, visar oss runt bland trädgårdarna.
Besöket gör vi tillsammans
med Afasiföreningen.

Efter promenaden kan den som vill äta i restaurangen.
VÄLKOMNA!
TID

Måndagen den 27 maj, kl. 12.00 - 14.30

PLATS

Botaniska trädgården, vi samlas vid dammen.

KOSTNAD

Valfri entréavgift + kostnad för fika.

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

AFTERNOON TEA
Nu är det dags för kören att sjunga sin repertoar!
Det blir afternoon tea även denna termin med
god fika och trevligt umgänge.
Vi får även lyssna till vad
strokeföreningens kör har
sjungit under terminen.
Det blir ett trevligt möte med
härlig sång och smarrig fika.
VÄLKOMNA!
TID

Onsdagen den 8 maj, kl. 13:00 - 15:00

PLATS

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

KOSTNAD

40:-

ANMÄLAN Till kansliet tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se
senast den 1 maj 2018

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
välkomna att deltaga. Antalet deltagare är begränsat, för att det skall bli tillfälle
för alla att ställa frågor och diskutera.
TID

VÄLKOMNA!
Måndagen den 18 mars1 kl. 18.00 –19.30.

PLATS

Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg

KOSTNAD

20:- med kaffe och bulle

ANMÄLAN

Till Afasiföreningens kansli på tel. 031-12 17 06.

Neuroförbundets aktiviteter

MINGELKVÄLL - MED OST OCH PASSANDE DRYCK
Först till kvarn gäller…
Meddela att Du är medlem i strokeföreningen

VÄLKOMNA!

TID

Onsdagen den 6 mars, kl. 17.30 - 19.00

PLATS

Neuros lokaler, Arkitektgatan 2, Göteborg

KOSTNAD 100:ANMÄLAN Till Neuroförbundet på tel. 031-711 38 04, Anmäl senast 28 februari .

CAFÉ KONSTARTEN
Till hösten träffas vi söndagar den 17 mars, 14 april och 12 maj.
Margareta Svensson är cafévärdinna och håller ett kort föredrag
om någon aktuell konstnär och visar bilder.
VÄLKOMNA!
TID

Söndagarna den kl. 14-16

PLATS

Neuroförbundets lokaler, Arkitektgatan 2, Göteborg

KOSTNAD 30:- för fika
ANMÄLAN Till Margareta Svensson, tel. 0730-944304,
eller e-post: margareta.b.svensson@gmail.com
Anmälan senast torsdagarna innan..

TJEJFIKA MED PÅSKTEMA
Neuro inbjuder alla kvinnor i föreningarna till fika och samtal.
TID

VÄLKOMNA!
Måndagen den den 8 april, kl. 15.30 –17.30

PLATS

Neuros lokaler, Arkitektgatan 2, Göteborg

KOSTNAD

20:-

ANMÄLAN Till Neuroförbundet tel. 031-711 38 04, senast den 3 april

Epilepsiföreningens aktiviteter

PROVA PÅ INOMHUSCURLING
Epilepsiföreningen har tillgång till en curling matta och erforderliga
tillbehör för inomhuscurling.
TID

Onsdagen den 3 april kl. 18.00 - 20.00

PLATS

Epilepsiföreningens lokal Slottsskogsgatan 6

ANMÄLAN Anders Andersson: tfn 0707-155993,
Mariella Olsson, tfn 076-891 59 49, e-post: maria.e.olsson@gmail.com

STICKCAFÈ
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. 14.00-16.15, 10 gånger med start 4 februari i Epilepsiföreningens
lokaler, Slottsskogsgatan 6.
Ingen kostnad men man får betala 100 kronor i medlemsavgift till
Epilepsiföreningen för att vara med.
Anmälan till: Mar gareta Svensson, telefon 0730-944304

ATT LEVA MED EPILEPSI
Vid två tillfällen under våren kommer epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska
och håller i de mycket uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.
Du är välkommen att vara med både den 28 februari och 9 maj eller en av kvällarna
kl 18.00-20.30 i Epilepsiföreningens lokaler på Slottsskogsgatan 6.
Anmälan till: Mar iella Olsson, telefon 076-891 59 49

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

INTRESSERAD AV ATT RIDA?
Vi har haft kontakt med Göteborgs Handikappridklubb i Rödbo, Kungälv.
Om du skulle vara intresserad av att pröva på att rida,
så hör av dig till kansliet på tel. 031-775 98 70.
Du får gärna sitta i rullstol.
För hästarna skull, bör du inte väga mer än 100 kg.

Ridterapi är form av terapi där en funktionshindrad med hästens
hjälp ges möjlighet att träna eller lära funktioner, som saknas
eller är försenade alt. bristfälliga eller skadade. Ridning är här
alltså främst terapeutisk och hästen ett terapeutiskt ”instrument”.

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,
Strokeföreningen:

Kontakt,
Parasport:

Anders Andersson,
tel: 0707-155993
e-mail: anders.k.andersson@gmail.com

Stina Wikström
tel: 031-43 22 56

Ingemar Bengtsson,
tel: 0739-773758
e-mail: ingo.bengtsson@outlook.com

Dick Stenberg
tel: 031-43 22 56

Har du problem efter din stroke?
Vi söker kvinnor och män som vill delta i en klinisk forsk
ningsstudie 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 hanteras enligt Dataskyddsförrdningen, GDPR, EU 2016/679.
Kontakt
Tel. 031-380 38 47
forskning@gottfries.se

Ansvariga läkare
Professor Carl-Gerhard Gottfries. Gottfries Clinic

SMILGRUPP - STROKE MITT I LIVET
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.
VÄLKOMNA ATT DELTA I DENNA GRUPP
TID

Måndagar kl. 12.30 - ca. kl. 14.00

START

Måndagen den 4 februari 2019

PLATS

Grupprum 1, Vegagatan 55, Göteborg

KOSTNAD 15:- för kaffe och bulle, betalas på plats

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 erfarna patienters kunskap värderas lika. Ledarna är utbildade av Kompetenscentrum för patient– 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!

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING!
Till våren blir det ingen nybörjarkurs, utan endast en
fortsättningskurs, för de som gått en
släktforskningskurs tidigare.
Vi använder oss av Arkiv Digital, där alla kursdeltagare har
sitt eget abonnemang.

VÄLKOMNA!!
TID

Tisdagar kl. 9.00 - 12.00, 10 gånger

START

Tisdagen 29 januari 2019

PLATS

Afasiföreningens datasal, Vegagatan 55, Göteborg

AVGIFT

250:-, inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4.

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

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.

VÄLKOMNA

TID

Tisdagar kl. 12.15 - 13.45. 10ggr.

START

Tisdagen den 19 februari 2019

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:

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.
VÄLKOMNA
TID:

Tisdagar kl. 15.15 - 16.45

START:

Tisdagen den 16 april 2019

PLATS:

Datasalen vid Afasiföreningen, Vegagatan 55

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

KÖRSÅNG
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik...
Du anmäler dig väl till vår kurs med Karin Eriksson Jeanson?
Det blir mycket musik och sång!
Vi ordnar kursen i Folkuniversitets regi och
har kursen tillsammans med Afasi– Epilepsiföreningen.
VÄLKOMNA!
TID

Onsdagar kl. 13.00 - 14.30, 12ggr + en gång då gruppen
sjunger vid ett cafémöte den 8 maj

START

Onsdagen den 6 februari 2019

PLATS

Vegasalen, Vegagatan 55

AVGIFT

400:- inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4

ANMÄLAN

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

DATAKURS
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 och
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!

TID

Torsdagar kl. 13.00 -15.15

START

Torsdagen den 31 januari 2019

PLATS

Datasal jämte Afasiföreningens kansli,
Vegagatan 55, Göteborg

AVGIFT

300:- inkl. fika

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

Så här såg det ut i våra lokaler efter översvämningen i höstas...
...Nu är ni välkomna till nya uppfräschade lokaler!!

Jul på Liseberg

STROKE Västra Götaland, Lokalföreningen Göteborg med omnejd - Styrelsen 2016
Ledamöter

Suppleanter

Ordf.

Björn Wannebo
Sisjövägen 325
436 38 ASKIM
Tel: 0708-807030
E-mail: bjorn@bcmab.se

Marie Dennerbro
Malmersväg 3 B
446 33 ÄLVÄNGEN
E-mail: mariedennerbro1@hotmail.com

Sekr.

Margareta Svensson
Nordenskiöldsgatan 6
413 09 GÖTEBORG
Tel: 0730-944304
E-mail: margareta.b.svensson@gmail.com

Kassör

Leif Bohman
Gustavsberg 491
451 91 UDDEVALLA
Tel: 0522-337 27, arb: 031-719 17 20
E-mail: leif.bohman@rsm.se

1:a
V. ordf.

Anders Andersson
Blåvalsgatan 8a
414 75 GÖTEBORG
Tel: 0707-155993
E-mail: anders.k.andersson@gmail.com

2:a
V. ordf.

Ingemar Bengtsson
Ekeblads väg 1
433 51 SÄVEDALEN
Tel: 0739-773758
E-mail: ingo.bengtsson@outlook.com
Kerstin Lidbeck
Blodboksgatan 28
426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-294081
Tel: 0737-14 48 83
Email: kerstin.lidbeck@gmail.com
John Lindqvist
Övre Fogelbergsgatan 6
411 28 GÖTEBORG
Tel: 0705-752010
E-mail: john.lindqvist@telia.com
Fuad Solakovic
Svängrumsgatan 48, lgh 1102
421 35 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 0721-888533
E-mail: fuad.solakovic@hotmail.com
Monika Wellsten
Doktor Billqvist gata 1
413 22 GÖTEBORG
Tel: 0704-31 30 99
E-mail: wellsten.monika@gmail.com

John Rignell
Sten Sturegatan 38
412 52 GÖTEBORG
Tel. 031-20 98 95
E-mail: john.rignell@comhem.se

KANSLIET
Stroke Västra Götaland
Lokalföreningen Göteborg
Vegagatan 55
413 11 GÖTEBORG
Tel: 031-775 98 70
Fax: 031- 24 72 96 (StrokeForum)
E-mail: carl@strokevg.se
info@strokevg.se
Plusgiro: 16 61 59-4
Hemsida: www.strokevg.se
Facebooksida: Strokeföreningen
Instagram: strokevg.se
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

PROGRAMÖVERSIKT

Dag

Aktivitet

24 februari

Filmsöndag: Mamma mia

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

25 februari

Årsmöte

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

26 februari

Prova på dator iPad

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

28 februari

Lunchteater: om jag hade vingar

Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg

Fanny och Alexander

Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg

1 mars

Plats

13 mars

Lunchteater: I nöd om du har lust Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg

18 mars

Titanic: The Exhibition

Galleri Fredstan, Södra Hamngatan 55, Göteborg

20 mars

Lunchteater: Bitar av Owe

Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg

24 mars

Filmsöndag: Marigold hotel 2

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

29 mars

Gemensam lunch

Gyllene Prag, Sveaplan, Göteborg

Lunchteater: A peace of love

Stadsteatern, Götaplatsen, Göteborg

26 april

Gemensam lunch

Hotell Eggers, Drottningtorget, Göteborg

28 april

Filmsöndag: Sune vs Sune

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

8 maj

Afternoon tea

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

9 maj

Vårresa: Skagen över dagen

Danmarksterminalen, Emigrantvägen 20,Göteborg

14 maj

Internationella strokedagen

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

19 maj

Filmsöndag: Lyckligare kan…

Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

24 maj

Gemensam lunch

Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, Göteborg

31 maj

Strokefiske / fiskestroke

Hjuviks Brygga, Torslanda

2 april

STROKEFÖRENINGENS STUDIECIRKLAR/KURSER
Kursdag

Kursens namn

Plats

Måndag kl. 12.30

SMIL - grupp

Grupprum 1, Vegagatan 55

Tisdag kl. 09.30

Släktforskning forts.kurs

Datasalen, Vegagatan 55

Tisdag kl. 10.00

Strokeputtar

Sisjö Golfbana

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

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!

