
 

Västra Götaland 

Lokalföreningen Göteborg med omnejd 

Medlemsbrev 
Vinter  2022 

Februari - April 



Kära medlemmar! 

I oktober kunde vi äntligen fortsä�a med kursen Konst och kultur och vi började med en ny 

kurs Musiklyssning och för a� göra det smi�säkert delade vi upp kurserna i två grupper för 

a� kunna hålla ordentligt avstånd. Då hade vi ha$ uppehåll sedan mars 2020. För alla kurs-

deltagare betydde det mycket a� få träffas nästan som vanligt igen och alla ser fram mot a� 

börja kurserna i februari igen. Nu har det kommit nya restrik)oner gällande från 12 januari. 

Det blir inte några stora medlemsmöten )ll en början, men vi fortsä�er med kurserna med 

få deltagare i varje grupp och vi hoppas a� det ska vara möjligt a� ha årsmöte i Vegasalen 

den 23 mars. Som allt annat idag, kan det bli förändringar. Några lunchteaterföreställningar 

är bokade och vi har få� bilje�er )ll premiären på Kontrabasen med Tomas von Brömssen 

på Stadsteatern i april. En förutsä�ning för a� vara med på kurser och träffar är a� Du är 

vaccinerad och stannar hemma om Du har förkylningssymtom. När vi besöker teatern krävs 

det covidbevis. Digitalfikan är något som visade sig passa flera väldigt bra och vi fortsä�er 

med det varannan vecka. SMIL-gruppen kommer snart a� ordna drop-in fika/lunch några 

fredagar.  

E� ny� programblad kommer a� skickas ut i april och då hoppas vi a� pandemin tappar si� 

grepp om oss så a� vi kan fullfölja allt vi har planer på men inte kan bestämma just nu. 

Förra året var läget lugnare under sommaren och början av hösten och vi håller tummarna 

för a� det ska bli så också i år. Det vi har planerat är bland annat guidad visning på Stadsmu-

seet, A$ernoon tea på Riverside, kriminologisk stadsvandring i Haga – crimewalk, works-

hop/prova på RGRM och workshop/prova på a� måla akvarell, minigolf i Slo�sskogen och 

boule. Senare i vår hoppas vi a� äntligen kunna göra en bussresa. Släk;orskarkursen får 

vänta )ll i höst. Epilepsiföreningen välkomnar oss a� vara med på deras kurser – Skapande 

verkstad, S)ckcafé och Målarcirkel. Tillsammans med andra neuroföreningar planeras tjej-

fika, som har blivit mycket uppska�at och naturligtvis måste vi också göra något för männen 

så det planeras fika för killar, men datum är inte bestämt ännu.  

Ti�a o$a på hemsidan – både vår egen och Strokeförbundets hemsida och på vår facebook-

sida.  

För styrelsen genom Margareta Svensson, ordförande 



 

 

 

KULTURGRUPPEN  
Under tisdagseftermiddagarna leder Martin Skafte,  

ledare från folkuniversitetet, grupperna som lyssnar  

på klassisk musik och diskuterar kultur. 

Vi fortsätter med två mindre grupper under våren.  

Tisdagar med start den 8 februari, kl. 12.15– 13.45 & 14.00 - 15.30  
 
Målarsalen, entréplan på Vegagatan 55, Göteborg  
 

450kr för 12 tillfällen. Inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4  
 

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

TID  
 
PLATS  
 

KOSTNAD  
 

ANMÄLAN  

VÄLKOMNA!!  

 

Torsdagar jämn vecka med start den 10 februari, kl. 13.00 - 14.00 

 

Vid din dator eller smartphone/platta 

 

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

 

INBJUDAN TILL  
DIGITALFIKA 

Var med på vår digitalfika och möts digitalt! 
 

Vi är ett litet sällskap som möts digitalt och 
samtalar om viktigt och oviktigt! 
Var med du också!!  
 

6-8 medlemmar ses digitalt och umgås över en kopp kaffe.  
 

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse och att vara med och pröva  
samvaro på detta sätt.  
 

Vi ses via Internet på mobil, dator eller läsplatta.  
Du får ett mail innan mötet med en länkadress för att ansluta dig.  

VÄLKOMNA ATT DELTA! 

TID  

 
PLATS 

 

ANMÄLAN 



 

 

 

ÅRSMÖTE I STROKEFÖRENING GÖTEBORG 2022  

Välkommen till vårt årsmöte som är planerat att hållas i Vegasalen.         
Vi får se hur smittläget är. 

Dagordning och kallelse finns bifogat i detta utskick och om det saknas 
får Ni kontakta kansliet. 

Efter förhandlingarna bjuds vi räkmacka, ramlösa/lättöl och kaffe.      
Till kaffet blir det underhållning av Martin Skafte     
som har ett musikquiz redo för oss. 

Onsdagen den 23 mars kl. 18.00 - 20.00.  
 
Vegasalen, entréplan, Vegagatan 55, Göteborg 
 

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

TID  
 
PLATS  
 

ANMÄLAN  

MYCKET VÄLKOMNA!  

 

MUSIK MED MARTIN SKAFTE 

I grupperna lyssnar vi på musik i olika stilar och   
umgås över en kaffe.   

Denna grupp leds, även den av Martin Skafte,  

Deltagare måste vara vid huvudentrén kl. 10.35         
respektive 11.50 för att bli insläppta. 

 Tänk på att hålla avstånd! 

Fredagar med start den 11 februari.kl.10.45 - 11.45 och 12.00 - 13.00  
 
Konferensrum 1, plan 2 Vegagatan 55, Göteborg. 
  
150 kr för 10 tillfällen. Inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4 

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

TID  
 
PLATS 

  
KOSTNAD 

  
ANMÄLAN  

MYCKET VÄLKOMNA!  



 

 
 

LUNCHTEATER 

Vi möts vid Stadsteaterns entré.  

En våning upp intar vi lunch och  

e$er maten blir det teater.  

 

Intresset är stort så skynda Er a� boka. 

 

 Föreställning: 

Onsdagen den 4 maj ,  
Möt morgondagens stjärnor 
Galakonsert 
 

Det blir operafest är masterstudenterna  

från operautbildningen på Högskolan för 

scen och musik bjuder på musik av  

Puccini, Mozart, Verdi och mycket mer.  
 

Vid pianot Lars-Göran Dahl. 
 

Tisdagen den 17 mars 

Det började så oskyldigt med diskbänken… 
 

Skön vardagsfilosofi och maximal igenkänning 

Bakom en grå vardag som är allt annat än 

grå, döljer sig en sprakande längtan e$er.... 

ja, vadå? Nya fotrik)ga promenadskor?  

Eller kanske rent utav en passion?  

Fast det kanske är a� ta i ...?  

Men e� samtal! Det hade ju varit trevligt...  

Finstämda episoder ur livet ramas in med 

musik.  

Kl. 11.30 - 13.00 
 

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg 
 

250:- som Inbetalas 5ll  pg-konto 16 61 59 - 4, e8er bekrä8else. 
Medlemssubven5on på 50:- för EN föreställning per termin. 
 
Till kansli snarast möjligt. OBS! Anmälan är bindande. 
 

TID 
 

PLATS 
 

KOSTNAD 
 
 
ANMÄLAN 



 

 

 

TID 

PLATS 

ANMÄLAN 

Måndagen den 4 april, kl. 10.00 

På länk som skickas inför mötet 

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

 

INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 

Nya medlemmar hälsas välkomna a@ träffa delar av strokeföreningens styrelsen 
och personal på kansliet för a@ få informa5on om föreningen. 
 

Förhoppningen är a@ alla som är med också får  
 

möjlighet a@ dela med sig av sina tankar och  
 

ly8a frågor man vill diskutera och få svar på. 
 

Mötet sker digitalt och vi ses på din dator/

smartphone eller surfpla@a. 

MYCKET VÄLKOMNA! 

 

KONTRABASEN 

TEATERKVÄLLSFÖRESTÄLLNING 

Vi har 10 biljetter, varav 2 rullstolsplatser till premiärafton  
av denna föreställning på stadsteatern. 

  Kontrabasen 

Tomas von Brömssen, sex musiker och den roliga och gripande historien om den        en-

samme kontrabasisten och hans kärlekslängtan. 

Han övar på si� instrument och förbereder sig för kvällens operaföreställning.  

Han pratar om kontrabasen och musiken ... och i förtroende om sin obesvarade kärlek       )ll sopra-

nen Sara. Hon som aldrig lägger märke )ll honom. Hon uppe på scenen, han     nere i orkesterdiket. 

Men ikväll kan det ske … om han vågar göra så a� hon ser honom …Hans längtan e$er kärlek är 

Fredagen den 8 april, kl. 18 
 

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg 
 

270:- för medlem 340:- för icke medlem. Avgi8en inbetalas 5ll     
plusgiro-konto 16 61 59 - 4, e8er bekrä8else. 
 

Medlemssubven5on på 50:- för EN föreställning per termin. 

TID 
 

PLATS 
 

KOSTNAD 
 

 
ANMÄLAN 



 

 

 

 

Besök förbundets hemsida 

www.strokeforbundet.se 

Strokeförbundet håller emellanåt digitala panelsamtal och webinarier. 

Håll koll på deras hemsida för mer exakt information! 

 

 

VÄLKOMNA ATT ANMÄLA DIG OCH DELTA !! 

Vill du vara med i vår SMIL-grupp?- en grupp för strokedrabbade i 
arbetsför ålder som träffas och samtalar. 
 

I vår planerar vi dropinfika och då träffas vi på caféer i stan som 
bestäms från gång till gång. 

SMILGRUPP - STROKE MITT I LIVET 

Fredagar kl 11.00  

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

TID 
 
PLATS 
 



 



 

Målarcirkel - akvarell och akryl  

Ledare är Karina Gustafsson, konstnär och lärare från Folkuniversitetet,  

TID: torsdagar med start den 10 februari kl 14 - 16.15, 10 torsdagar.  

PLATS: Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsgatan 6,  

AVGIFT: 400 kronor per termin för medlemmar i Epilepsiföreningen,  

700 kronor för dem som inte är medlemmar.  

Anmälan: Margareta Svensson, telefon 0730944304, 
mail:margareta.b.svensson@gmail.com  

 

 

Stickcafé - sticka, virka, påta  

Ledare är Kristina Brandt från Folkuniversitetet.  

TID: måndagar kl 14.15-17.15 med start 4 oktober och 10 veckor framåt .  

AVGIFT: 150 kronor för medlem i Epilepsiföreningen, 250 kronor för icke medlem.  

Tillkommer kostnad för material och fika  

PLATS: Epilepsiföreningens lokaler, Slottsskogsgatan 6.  

   ANMÄLAN: till Mariella Olsson, telefon 0768915949     
 mail: mariella.e.olsson@gmail.com  

 

Skapande verkstad  

   Tillverka olika saker som smycken samt fika och umgås.   
 Ledare är Kristina Brandt från Folkuniversitetet.  

TID: måndagar kl. 11-14, start 7 februari.10 gånger  

PLATS: Epilepsiföreningens lokaler, Slottsskogsgatan 6,  

AVGIFT: Ingen avgift för medlemmar i Epilepsiföreningen, för andra 100 kronor. 
Kostnad för fika 20 kronor per gång tillkommer.  

   ANMÄLAN: till Mariella Olsson, telefon 0768915949     

 mail: mariella.e.olsson@gmail.com  

 

Samtal om att leva med epilepsi  

Epilepsisjuksköterskan Kristina Lisovska kommer vid två tillfällen till de mycket 
uppskattade samtalskvällarna om att leva med epilepsi.  

PLATS: Epilepsiföreningens lokal Slottskogsgatan 6.  

TID: 10 mars och 21 februari kl. 18-20.30  

      ANMÄLAN: till Mariella Olsson, telefon 0768915949     

        mail: mariella.e.olsson@gmail.com  

Epilepsiföreningens ak5viteter, strokeföreningens medlemmar är välkomna  a@ delta! 



 

 

STROKE Västra Götaland, Lokalföreningen Göteborg med omnejd - Styrelsen 2021 

Ledamöter 

 

Margareta Svensson     

Tel: 0730-944304 

Email: margareta.b.svensson@gmail.com  
 

Kerstin Lidbeck 

Tel: 031-294081 

Tel: 0737-14 48 83 

Email: kerstin.lidbeck@gmail.com 

 

Leif Bohman 

Tel: 0522-337 27, arb: 031-7191720  
Email: leif.bohman@rsm.se 

 

Anders Andersson 

Tel: 0707-155993 

Email: anders.k.andersson@gmail.com 

 

Monica Holmberg 

Tel: 0705-886940 

Email: monic.holmberg@gmail.com 

 

Björn Wannebo 

Tel: 0708-807030 

Email: bjorn@bcmab.se 

 

Monika Wellsten 

Tel: 0704-313099 

Email: wellsten.monika@gmail.com 

 

Suppleanter 

Ingemar Bengtsson 

Tel: 0739-773758 

Email: ingo.bengtsson@outlook.com 

 

Marie Dennerbro 

E-mail: mariedennerbro1@hotmail.com 

 

Elisabeth Olsen         

E-post: elisabeth.m.olsen@outlook.com  

 

Fuad Solakovic 

Tel: 0721-888533 

Email: fuad.solakovic@hotmail.com 
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Kansliet 

 

 

Stroke Västra Götaland 

Lokalföreningen Göteborg  

Vegagatan 55 

413 11  GÖTEBORG 

Tel:  031-775 98 70 

Email: 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 

Email: info@strokeforbundet.se 

Adress: Måsholmstorget 3, SKÄRHOLMEN 

 

 

 

Hemsida www.strokeforbundet.se  
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PROGRAMÖVERSIKT  
 

Dag   Ak5vitet      Plats 
 
 

  8 feb  Start: Kulturgrupp     Målarsalen, vån 1, Vegagatan 55 

 
10 feb  Start: Digitalfika     Zoommöte, på länk  

 
11 feb  Start: Musik med Mar5n Ska8e  Konf.rum 1, vån 2, Vegagatan     

 
17 mar  Lunchteater: det började så…..  Stadsteatern, Götaplatsen 
 
23 mars  ÅRSMÖTE      Vegasalen, Vegagatan 55 
 
  4 april  informa5on för nya medlemmar  På länk 

 
  8 april  Kvällsföreställning: Kontrabasen  Stadsteatern, Götaplatsen  
 
  4 maj  Lunchteater: möt morgondagens s.. Stadsteatern 
 
 
 
 
  STROKEFÖRENINGENS STUDIECIRKLAR/KURSER  
 
 
Kursdag   Kursens namn     Plats 
 
 

Tisdag kl. 12.15 Kulturgrupp     Målarsalen, vån 1, Vegagatan 55 
 
Torsdagar  kl. 13 Digitalfika     Zoommöte, på länk  
 
Torsdagar kl. 14 Målarcirkel     Slo@sskogsgatan 6 
 
Fredagar kl. 10.45 Musik med Mar5n    konf.rum 1, vån 2, Vegagatan 55 
 
Fredagar kl. 11 Stroke Mi@ I Livet    obestämt  
 
    Tänk på a@ anmäla er, trots a@ du 5digare deltagit!! 


