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Hej alla vänner i Afasi- och Strokeföreningarna ! 
 

Här kommer programmet  

för hösten / vintern 2021 - 2022 

 



 

 

 

 

 

Det har även i år varit en annorlunda vår och sommar  
och föreningslivet har nästan legat helt nere. 

 
Vi har träffats vid några tillfällen för ”strokeputtning” på Onsjö Golfbana 

Siw Karlsson ringde då till de medlemmar som deltagit tidigare.  

Vi planerar att ta upp puttningen igen till våren.  
Nya som gamla deltagare hälsas välkomna att ringa till Siw och anmäla sej  

tel. 073-9261543 

 

Som vanligt är deltagandet kostnadsfritt. Klubbor och bollar finns att låna. 

Golfputtningen är en bra aktivitet för träning av balans, gång och koncentration. 

Vi brukar samlas på Onsjö Golfbana Vänersborg på måndagar kl 10.30 – 12.00 

Det finns möjlighet till ”eftersnack” i klubbhuset. Där finns även kaffe och mat att köpa 

 
Träningsbadet, Vänerparken Vänersborg  

Började torsdagen den 9 september 
och kommer att pågå tom torsdagen den 16 december 2021 

 Terminsavgiften för badet är för medlemmar (betald medlemsavgift)  
 i Stroke eller Afasi  300.- och för övriga deltagare 350.- (starkt subventionerat) 

OBS att badtiden är ändrad till torsdagar kl. 14.30 – 15.30 
Träningsbadet börjar igen efter jul-och nyårsuppehållet  

torsdagen den 13 januari 2022 
Vid frågor Välkomna att ringa Marie Haddemo  tel. 0707-765469     

 
 

Cafe'- träff 
på Gillet, Storgatan 22, Trollhättan 

onsdagen den 17 november, kl 15.00 
Vi träffas över en kopp kaffe och pratar om det hjärtat är fullt av…. 

Alla Välkomna!   Ingen anmälan   Föreningarna bjuder på kaffe och kaka 
  
 

Eftersom restriktionerna har lättat, planerar vi nu för 

 Julbord på Flämslätt 
Strokeföreningen Skaraborg, har bjudit in Fyrbodal att delta i deras gemytliga firande 

Torsdagen den 2 december   
Det blir välkomstkaffe kl 15.00, luciatåg, julbord och lotterier som vanligt 

Tag gärna med en julklapp! 
Buss utgår från Trollhättan  Staveredsgatan 2  (Strömkarlsgården) kl. 13.00 och från 

Vänersborg Vänerparken kl 13.15   
Hem efter julbordet Vänersborg – Trollhättan 

De som behöver färdtjänst kan beställa när vi åker hem 

Anmälan om deltagande till Ingrid tel 0706-614407,  
eller till Jan-Erik tel.0703-939247 

Senast tisdagen den 23 november 
Kostnad för resa och julbord 50.- för medlemmar i Stroke och Afasi 

  För övriga deltagare 300,-  Priset är starkt subventionerat av föreningarna ! 



 

 

 

 
 

Strokeföreningen Fyrbodal Årsmöte 
Måndagen den 21 februari 2022 kl. 15.00 

På föreningens kansli Lasarettsvägen 17,  461 52 Trollhättan 

 

 
Afasiföreningen Norra Älvsborg Årsmöte  

Måndagen 21 februari 2022, kl 16.00 
På föreningens kansli Lasarettsvägen 17,   461 52 Trollhättan 

 
 

Efter båda årsmötena bjuder föreningarna på kaffe smörgås och tårta 

 
Samtidigt vill vi passa på att önska Er alla  

En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År ! 
 från oss alla i   styrelserna 

 
Afasi ordf. Jan-Erik Adamsson tel. 0703-939247 
 kassör Bengt Marberg  sekr. Ingrid Andersson 

övr. ledamöter och ers.  Solweig Olofsson,  Sven-Olof Johansson,  Anita Marberg  
 revisor Jessica Sjöman, ers Nils Wahlström 

 
 Stroke ordf. Ingrid Andersson  tel. 0706-614407 

 kassör Björn Falk   sekr. Jan-Erik Adamsson 
övr. ledamöter och ers. Solweig Olofsson,  Birgitta Falk  

revisor Bengt Marberg, ers. Siw Karlsson 
 
 
 

 

 

I samarbete med           


