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      I samverkan med 



STROKE-föreningen Skaraborg vars upptagningsområde är kommunerna inom det tidigare länet 
Skaraborg och föreningen har i detta område till uppgift

att skapa opinion och påverka samhället för att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre 
levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående 

att samla de som fått stroke, närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet 

att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård 

att stödja forskningen om stroke och sprida kunskapen om stroke. 

Tillsammans med Fyrbodal och Göteborgs Strokeförening bildar vi STROKE-föreningen för 
Västra Götaland och vi är anslutna till STROKE-Riksförbundet. 

* Vår styrelse för år 2021 * (Gällande till årsmötet 2021). * 

    Gunnar Hedberg    Ordf. toguhed@gmail.com 0706-53 27 77 
    Stig Johansson v.ordf. stigjohansson35@gmail.com 0709-50 45 06 
    Gunnel Lundberg     Kassör gunnel@ypperlig.se 0500-48 33 58 0732-24 88 62 
    Gunborg Larsson Sekr. pompom56@hotmail.se 0500-48 70 18 0768-35 57 42 
    Gunnel Sjöman Ledam. gs450054@hotmail.com  0761-45 00 54 
    Seija Väänänen Ledam. seija.marja.vaana@gmail.com 0707-46 18 15 
    Bengt Söderstedt Ledam. hjobo@tele2.se  0708-61 06 24 

Birgitta Gunnarsson Ledam.birgitta.e.gunnarsson@gmail.com 0500-48 35 84 0709-75 37 15 
    Nils Lundberg   Ers./Kansli nils@ypperlig.se 0500-42 10 50 0705-42 51 36 
    Barbro Haraldsson    Ers. slabarbro@sprat.se 0709-49 87 06 

Kadri Marecek       Ers. peter.marecek@telia.com 0703-46 17 03 

Valberedning  

   VAKANT Sam.kall.  
   Stig Johansson Ledam. stigjohansson35@gmail.com   0709-50 45 06 
   Göte Johansson Ledam. gote.ottravad@yahoo.se 0502-430 82 0730-97 28 11 

   Nätverksansvariga 

   Gunnar Hedberg Falköping /Tidaholm toguhed@gmail.com 0706-53 27 77 
   Stig Johansson MTG        stigjohansson35@gmail.com 0709-50 45 06  
   Gunborg Larsson Skövde  pompom56@hotmail.se 0500-48 70 18 0768-35 57 42 
   Seija Väänänen Skövde  seija.marja.vaana@gmail.com 0707-46 18 15 

Barbro Haraldsson Skövde  slabarbro@sprat.se 0709-49 87 06 

Adressändringar  m.m.  

   Nils Lundberg Kansli nils@ypperlig.se 0500-42 10 50 0705-42 51 36  
   Platåvägen 29 A, 541 55 Skövde

   Programansvarig 

   Bengt Söderstedt  hjobo@tele2.se 0708-61 06 24  

    OBS! Föreningens hemsida: www.strokevg.se/skaraborg   OBS! 

   Bankgiro 394-2133      *      Org. nr.  866001-2082 

   Plusgiro för medlemsavgifter:  441 85 42-9   STROKE-Riksförbundet. 

Meddela adressändringar och andra ändringar till Kansli/Programansvarig, se ovan.

V.G. Meddela din e-postadress till Nils Lundberg (nils@ypperlig.se). 

   Ring gärna någon av oss för mer information. Vi behöver Ditt stöd, bli medlem! 
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  ***************** 

  STROKE-föreningens  

  ordförande 

  Gunnar Hedberg 

   har ordet... 

  ********* 

* En trevlig våren önskas Er alla från Gunnar Hedberg ! *

* * Mycket mer information kan Ni hitta i detta program, vi hoppas * * 

givetvis att Ni kan deltaga i våra gemensamma aktivteter. 

* Först vill jag önska Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR då vi åter kanske kan

börja umgås utan alltför många restriktioner.

* Här får Du föreningens program för våren 2021. Men med tanke på de många restriktioner

som gäller på grund av pandemin är det i dagsläget omöjligt att veta vad vi får och kan genom-

föra. Många av föreningens medlemmar tillhör någon riskgrupp, men samtidigt är det viktigt

med social samvaro och aktiviteter. Därför planeras det även för inomhusverksamhet under

våren! Här i programmet finner du det som planeras. Flera utomhusaktiviteter kan tillkomma,

beroende på väder och vind.

* Det är ett innehållsrikt program. Föreningens årsmöte planerar vi att kunna hållas den 25

februari 2021. Var och på vilket sätt det genomföres beror på om det finns någon lokal där vi

får vara. Det kan bli ett digitalt årsmöte. Om Arena-badet öppnar borde ju vattengympan kom-

ma igång. Övriga inomhusaktiviteter kan förhoppningsvis genomföras om inte restriktionerna

hindrar det. Utomhusaktiviteterna, som ”strokeputtarna”, borde kunna genomföras som plane-

rat. Under föreningsnytt i lokaltidningarna kommer föreningen att annonsera om vad som

genomförs.

* Kom och ta del av föreningens verksamhet. Alla aktiviteter, även nätverksträffarna, är öppna

för alla medlemmar oavsett var Du bor! Tag gärna med en anhörig eller vän.

* Är det något Du saknar och vill att föreningen ska göra, ordna eller informera om? Tag då

kontakt med någon i styrelsen eller någon nätansvarig. Det mesta går att ordna!
** 

* Den traditionella sommarfesten i Dimbo med sill och jordgubbar är planerad till torsdagen

den 1  juli 2021.

* Välkommen till en givande vår med STROKE-föreningen Skaraborg!
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 Det finns en 

 en hel del 

 att titta på! Tisdagen den 11 maj 2021 

Nationella 

  Strokedagen 

* Se vidare annonsen i lokalpressen*

Vårutflykt 2021...   ...går till fina  

  Lundsbrunns Kurort den 6 maj. 

  Vi samåker från Lidls  

  parkering kl.12.00 

  och äter en god lunchbuffè 

  kl. 13.00. 
Välkomna till en trevlig samvaro! 

  Anm. till Gunnel L. 0732-24 88 62 

  senast 27 april 2021. 

”Strokeputtarna” fungerade bra i coronatider! 

”Strokeputtarna” hade avslutning för säsongen 

i Mattias Golfrestaurang i början på september. 

Det var nog ingen som trodde på golfen när det 

i ”coronatider” blev stiltje på det mesta! Men golf 

blev det ialla fall den 2 juni! Kaffet fick  strykas 

första gången. Inga kramar heller! På bilden får 

arrangörsstaben en blomma av Gunnel Sjöman! 

På bilden ser vi tre golfspelare som är på 

”hugget”! Restriktionerna var hårda från 

början, men alla accepterade detta väl! 

Många medlemmar befinner sig ju i risk-

gruppen så man fick ta`t lugnt med närheten. 

Ett 30-tal pigga golfspelare kom varje tisdag. 

Kaffet var naturligt vis höjdpunkten efteråt! 
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Kan ändras p. g. a. Coronaviruset! 

Medlemmar i STROKE-föreningen Skaraborg 

kallas härmed till föreningens 

* ÅRSMÖTE *
Torsdagen den 25 februari 2021 

Tid och plats kommer att 

    annonseras i föreningsnytt! 

Verksamhetsberättelser och övriga handlingar kommer 

då att finnas tillgängliga vid mötet. 

** Föreningen bjuder  

på  något gott! 
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Mariestadsvägen 101 B, 541 31  Skövde. 

PlusGiro 39 99 38-0 

Org.nr: 9555600197 

För dig som har fått Afasi och har svårt att tala! 

Vårt program för  våren 2021. 

 (Beroende på Coronautvecklingen) 

********** 

Mötesplats kl.14.00  (om inget annat anges) Föreningslokalen. 

 19 januari     30 mars  

Mötesplats Afasi Mötesplats Afasi. 

26 januari     06 april  

Mötesplats Afasi. Mötesplats Afa 

02 februari     13 april    

Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi. 

09 februari      20  april  

Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi. 

 16 februari    27 april 

Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi. 

 23 februari   04 maj 

Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi. 

 02 mars 

Mötesplats Afasi. 

 09 mars 

Mötesplats Afasi. 

23 mars 

Mötesplats Afasi. 

* GIVETVIS är alla 

välkomna till 

ALLA våra evenemang!  * 

Vårens temakvällar i Äldrecentrum Ekedal  - (se sid. 8) - Alla är välkomna till våra träffar! 

16 mars 

ÅRSMÖTE 

* Vårutflykt 2021... 

 ...går till fina Lundsbrunns Kurort 

den 6 maj. Vi samåker från Lidls 

parkering kl. 12 och äter en god 

och smaskig lunchbuffè kl. 13.00! 
Välkomna till en trevlig samvaro! 

Anm. till Gunnel L. 0732-24 88 62 sen. 27/4. 
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  Afasiföreningens styrelse 

     Ordförande 

Bernt Wiktorsson  Nybogatan 16, 543 32 Tibro 

     Tel. 0730-91 48 62. 

Gunnel Lundberg  Platåvägen 35 A, 541 55 Skövde 

     Tel. 0500-48 33 58, 0732-24 88 62.  E-post gunnel@ypperlig.se 

Birgitta Gunnarsson  Vallevägen 3 D, 541 44 Skövde 

     Tel. 0500-48 35 84,  0709-75 37 15 

Solveig Wiktorsson  Nybogatan 16, 543 32 Tibro 

     Tel. 0730-91 48 62 

Bengt Fernström  Hallonstigen 2, 543 32  Tibro 

      Tel. 0504-222 22 

Afasiföreningen Skaraborg 
träffas varje tisdag eftermiddag med början den 19 januari. 

* Våra möten är i Rosenhagahuset på Mariestadsv. 101 B,

Skövde, där träffas vi mellan kl.14.00 – 17.00.

* I våra lokaler finns det möjlighet att jobba med datorer.

* Vi har de dataprogram som logopeder rekommenderar.

Det finns även andra möjligheter till exempel olika spel.

* Under och efter kaffet pratas det en hel del.
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Anhörigstödet i Skövde kommun 

Som det är nu så har vi inga 

öppna grupper, vi vet alltså inte 

i nuläget hur våren 2021 

kommer att se ut! 

  Coronaviruset är ju stadigt kvar! 

* * Vi samarbetar med * *  

 Afasiföreningen och STROKE-föreningen. 

Man kan ringa till oss på telefon 0500-49 88 70 
för att få närmare information.  

Ni kan även nå oss via maila på anhorig@skovde.se  
och vi finns ju även på facebook. 

* * *  TA HAND OM ER!  * * *
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** Nätverk Falköping/Tidaholm **
          VÅREN 2021.  *   I samverkan med Falköpings Anhörigförening 

Kontaktperson Falköping: Gunnar Hedberg tel. 0706-53 27 77 

OBS! Under förutsättning att den kan genomföras, planeras 

Sommarfesten i Dimbo  med  sill, färskpotatis och jordgubbar med 

tillbehör - kaffe naturligtvis torsdagen den 1 juli 2021 kl.13.00.

Kostnad: 100:-/per deltagare.  - Sista anmälningsdag: Tordagen den 24 juni. 

För ytterligare information kontakta kontaktpersonen eller se annons i Falköpings Tidning och 

  Västgöta-Bladet under ”Föreningsnytt” fredagen  veckan före mötet! 

För info. & anmälan: Gunnar Hedberg, tel. 0706-53 27 77 

 Gunborg Larsson tel. 0500-48 70 18, 0768-35 57 42 

*** Varm välkomna till trevlig samvaro! *** 

Den sista tisdagen i månaderna  januari, februari, mars och april träffas vi i nätverket 

    kl.15.00 på ett konditori i Falköping/Tidaholm.Vilket bestäms från gång till gång. 

* Tisdagen den 26 januari  2021  Träffställe. Se föreningsnytt fredagen 22 jan.

* Tisdagen den 23 februari 2021    Träffställe bestäms gången innan.

* Tisdagen den 30 mars 2021 Träffställe bestäms gången innan. 

* Tisdagen den 27 april 2021 Träffställe bestäms gången innan. 

* Tisdagen den 25 maj  2021 Planeras förslagsvis en resa. 

   I Mularp, på andra sidan Varvsberget kan du plocka jordgubbarna från kl. 11.00!  *  * * * * *  *  * 

* STROKE-föreningen Skaraborgs nätverk Falköping/Tidaholm hade en ”fikaträff”

den 27 oktober 2020 i fina Östgötabagarn, Falköping. Alla hade mycket trevligt och

ägaren till Östgötabagarn talade lite om dess ursprung och ålder.

Många av deltagarna kunde då känna igen sig från förr! På bilden en del av deltagarna!
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**   Nätverk Skövde  **
 Program för våren 2021 (kan ändras p.g.a. Coronaviruset) 

     För mer information eller anmälan om deltagande ring:

* Barbro Haraldsson, tel. 0709-49 87 06.

* Seija Väänänen, tel. 0707-46 18 15.

* Gunborg Larsson, tel. 0500-48 70 18.

Torsdagen den 28 januari kl. 14.00  
  Vi träffas i Gamla Skolan, Torggatan 22 C. 

   Där kommer Gunnar Hedberg informera om Framtidsfullmakt.

* * Vi bjuder på smörgåstårta!

Måndagen den 15 mars kl. 14.00  
  Vi träffas för en kortare promenad. Vi utgår från en 

  lättillgänglig parkeringsplats! 

  Möjlighet till fika finns.

 OBS! Platsen annonseras i Föreningsnytt SLA! 

”Strokeputtarna” på turnè på Billinge GK den 8 sept. 2020! 

TISDAGEN den 8 september 2020 

Var det storspel vid Billinge GK:s 

fina bana vid grenen. Alla var pigga 

och glada trots pandemin! 

Restriktionerna var att hålla avstånd 

och att dricka medhavt kaffe utomhus. 

”Strokeputtarna” har spelat utomhus 

sedan den 2 juni 2020 utan större 

problem på Skövde golfbana. 

Säsongsavslutning var det den 

15 sept. med lunch på restaurangen! 

Torsdagen den 22 april kl. 14.00  
  Utflykt till Aspö gård där vi går en kortare tipspromenad.

      Därefter bjuder vi på korv! 

* * Tag med det som du vill dricka till * *!

Torsdagen den 20 maj kl. 14.00  
  Vi åker till Tidan och ser Bennys modelljärnväg. 

     Entrè 30:- lämnas till Barbro innan vi går in. 

     Därefter åker vi till Österbergs Konditori och fikar! 

     OBS! Samling vid Lidl för samåkning kl. 13.15.

* * Anmälan till Barbro, Seija eller Gunborg senast 17 maj!
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Strokeföreningens Hälsobad 
Kan ändras p.g.a. Coronaviruet 

Vattengympan startar måndagen  

den 1 februari 2021 kl. 10.30  

i Arenabadets rehab-bassäng.  

Vi samlas kl. 10.00 vid receptionen. 

Kostnad: 250:-/termin. Medtag fika. 

Varmt & Gott vatten i badet!!! 

Har du frågor: 

Ring Gunborg, tel. 0500-48 70 18. 

** Föreningens aktiviteter varje vecka ** 

Helèns Sjukgymnastik-grupp 

Kan ändras p.g.a. Coronaviruset 

Startar den 13 januari 2021  kl. 15.00. 

Och nu finns möjligheter för flera  

att vara med. Kostnad 600 kr för 15 gånger.

Kontakta Gunnel Sjöman,  

tel. 0761-45 00 54. 

Kom så kör vi!!!

************** 

Startar tisdagen den 18 maj 2021 och fortsätter 

Sedan varje tisdag kl. 10.30. Vi ses på Skövde 

Golfklubbs Puttinggreen. 
Vi håller på till mitten av september beroende 

på vädret.

Vi avslutar som brukligt med en bit mat på 

Golfrestaurangen! Smaskigt värre!!!!  
    För mer info. Kontakta Gunborg 
    0500-48 70 18 eller 076-835 57 42 

Strokeputtarna i Skövde... 

    Tisdagen den 11 maj 2021 

   Nationella Strokedagen 
* Se vidare annonsen i lokalpressen*



 Tisdagen den 16 februari kl. 10.30  
Cafè-träff på Lundstedts Konditori 

  Tisdagen den 16 mars kl. 10.30   
Cafè-träff på Lundstedts Konditori 

  Tisdagen den 13 april kl.  10.30 
Cafè-träff på Lundstedts Konditori

  Tisdagen den 11 maj kl. 12.00 
Sopplunch på Lundstedts Konditori

 Tisdagen den 8 juni kl. 13.00 

Cafè-träff på Lundstedts Konditori

Nätverk MTG, Mariestad, Töreboda, Gullspång

     **  Kontaktperson våren 2021 * *
          Stig Johansson 0709-50 45 06 

 STROKE-föreningen Skaraborg Platåvägen 29 A 
    och Afasiföreningen Skaraborg 541 55  SKÖVDE 
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