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Kära medlemmar! 
 

Vi hoppas att Ni alla har kunnat njuta av en skön sommar. Under våren blev det 

äntligen - efter två års restriktioner beroende på pandemin – möjligt att träffas 

och delta i våra verksamheter. Höstens program håller vi nu tummarna för att 

det ska fungera och inte bli några nya restriktioner.  Några aktiviteter har vi till-

sammans med de andra neuroföreningarna och det kan då bli i annan lokal. 

Som Du ser av programmet blir det flera intressanta föreläsningar.  

Kurserna med Martin Skafte från Folkuniversitetet fortsätter och det blir  

workshop med Daniel Eriksson om att använda mobil, ipad. Nytt är Mediyoga. 

Teater och opera är alltid populärt och vi har lyckats få biljetter till tre  

lunchteaterföreställnngar, en kvällsföreställning på Stadsteatern och Cabaret på 

Operan. De gemensamma fredagsluncherna är mycket populära och i höst blir 

det guidning på Operan och därefter lunch, en lunch i Vegahusens nya restau-

rang Skeppet och så blir det Afternoon tea på Riverside.  

Afasiföreningen bjuder oss med till ett besök i Synagogan. 

Något julbetonat blir det också – vi besöker Hagakyrkan, allt enligt tradition, på 

en lunchkonsert i december och äter sedan soppa i församlingshemmet.  

Julmarknad på Liseberg väntar vi med till nästa år. 

I juni kunde vi för första gången sedan 2019 göra en bussresa och det blev en 

mycket lyckad resa till Akvarellmuseet. Många vill åka till Sandgrund för att se 

Lars Lerins konstverk och det blir en resa dit i oktober. 

SMIL-gruppen – Stroke mitt i livet – för personer i yrkesverksam ålder har regel-

bundna träffar och de går ibland ut och äter lunch eller fikar. 

Professor Christian Blomstrand brukar tala om vikten av den livslånga rehabili-

teringen och om hur nyttigt det är med kulturella aktiviteter och gemenskap 

med andra. Det får Du i Strokeföreningen och vi arbetar förstås också med att 

påverka sjukvården och kommunen för att ge ett gott liv till personer som har 

haft stroke och deras närstående. Att få träffa andra som vet vad det innebär att 

ha haft stroke får Du, när Du deltar i föreningens aktiviteter och många långa 

vänskapsband har knutits i Strokeföreningen. 

Som vanligt är det bra att titta på Strokeföreningens hemsida med aktuella upp-

gifter eller ring till kansliet eller titta in när vi är där. 

Glad höst önskar vi alla medlemmar! 

För styrelsen genom Margareta Svensson, ordförande 



 

 

 

Måndagen den 29 Augusti. kl. 15.30-17:00. 
 
Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg.  
 
40 kr som betalas på plats, antingen kontant eller via swish. 
 
Till kansliet tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se. 
Senast den 25 aug. 

VÄLKOMNA! 

TID  
 
PLATS 
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN 

Christina Matsdotter kommer till oss och informerar  
om förvaltningen för funktionsstöd och Josiane Bolenge 
Kamparås berättar om Tre generationer kvinnor i Kongo. 
Både Christina och Josiane är utvecklingsledaren för 
Förenings- och Organisationsstöd inom Göteborg stad. 
Aktiviteten gör vi tillsammas med Afasi- och Epilepsi-
föreningen, Hjärnkraft och Neuro.  

INFORMATION FRÅN GÖTEBORGS STAD 

FÖREDRAG: TRE GENERATIONER KVINNOR I KONGO 

 

Lördagen den 10 september, kl. 14 
 
Stora Badhusgatan 26  
 
345 kr per perrson. Beetalas på plats. 
 
Till kansliet tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se. 

TID  
 
PLATS 
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN 

Under ett gemensamt besök på Hotel Riverton som 
ligger på skeppsbron, intar vi afternoon tea. 
Anmäl dig, anslut och njut tillslut av afternoon tea 
som presenteras på hotellets hemsida med texten: 
 

Med fönster från golv till tak och vackra vyer över Göteborgs hamninlopp,  
serverar vi Afternoon Tea med lyxiga smakupplevelser i en avkopplande miljö. 
 
Välkomna med på detta! 

AFTERNOON TEA 
 

PÅ HOTEL RIVERTON 



  

 

 

GUIDNING OCH FREDAGSLUNCH 

PÅ GÖTEBORGS OPERAN 

Fredagen den 16 september kl. 10.00 - 13.00 
 
Göteborgs Operan, Christina Nilssons Gata, Göteborg 
 
100kr för guidning och lunch till självkostnadspris. 
 
Till kansliet, tel. 031-7759870 eller maila till info@strokevg.se 

TID  
 
PLATS  
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN  

 

IPAD OCH SMARTPHONE WORKSHOP 

Äntligen kan vi hälsa Daniel Eriksson, Folkuniversitetet 
välkommen till Vegagatan 55.  

Kom och få tips, trix om din enhets användbara och 
smarta funktioner! 2 tillfällen under hösten.  

Anmäl dig och kom och få hjälp med att bekanta dig 
med, och få bra tips om din mobila enhet.  

Tisdagarna den 13 sept. och 22 nov. kl. 17.00 - 19.15 
 
Konferensrum 3, plan 2, Vegagatan 55, Göteborg. 
 
40 kr som betalas på plats, antingen kontant eller via swish.  
 
Till kansliet tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  
 

TID  
 
PLATS  
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN  

VÄLKOMNA! 

Kom med oss när vi besöker Göteborgs Operan för en       
guidning bakom kulisserna och en gemensam fredagslunch.  

Denna förmiddag börjar repetition av musikalen Cabare och 
kanske hör vi ett litet smakprov.  

Efter guidningen är bord bokat på operans restaurang. 

VÄLKOMNA!  



 

 
 

  LUNCHTEATER  

TID        Kl. 11.30 - ca 13.00  

PLATS       Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen.  

KOSTNAD  Medlemspris 210kr, icke medlem betalar 260kr, inbetalas till 166159-4. 

ANMÄLAN Till Kansliet på tel. 031 - 7759870 eller epost: info@strokevg.se. 

Du vill väl följa med på lunchteater?! 
Insläpp kl. 11.15 och lunchen serveras          
ca. kl. 11.30 och kl. 12 följer en timmas        
teater till kaffe och kaka.  
Under hösten har vi biljetter till tre föreställningar.   
En föreställning per person och 50 kr medlemssubvention. 

Torsdagen den 22 september: 
POVELS PRIMA DONNOR 
Sångaren och estradören Mattias Enn är tillbaka hos  oss 
i Foajébaren. I Povels Prima Donnor stiftar vi närmare 
bekantskap med Brita Borg, Wenche Myhre, Gunwer 
Bergkvist, Birgitta Andersson och Monica Zetterlund. 
Mattias sjunger och berättar om dessa fem leading la-
dies som ofta uppträtt tillsammans med revykungen Po-
vel Ramel.  
Högrevschili med syrad grädde och tortillachips.  

Fredagen den 11 november: 
MAMMA ÄR LIK SIN MAMMA 
Mamma är lik sin mamma … eller?  
Är vi lika våra mödrar? Vill vi vara lika våra mödrar? 
Funderingar varvas med 70-talets populärmusik 
som skvalade på radion i köket när Anki Albertsson 
var barn. En humoristisk och varm föreställning om 
moderskapet och vad vi vill och inte vill ärva från 
våra mammor- 
Helstekt fläskkarré med tzatziki och klyftpotatis. 

Tisdagen den 6 december: 

EN JULIG MELODIKAVALKAD 
The most wonderful time of the year 
De tre artisterna Robin Rösehag, Pernilla Karlsson  
och Pierre Hagman tjuvstartar julen med ett knippe 
låtar ur The Great American songbook - Christmas 
edition, ackompanjerat av ljuv pianomusik, nätta små 
danssteg och roliga överraskningar. Njut av klassiker 
som White Christmas och Let It Snow, både i original-
versioner och svenska översättningar. Det bjuds på jul-
stämning så det varar ända fram till påska!  
Lingonglazerade revben, kålsallad och rostad potatis. 



  

 

 

BESÖK SYNAGOGAN 

Måndagen den 3 oktober, kl.14.00  
 

Östra Larmgatan 12, Göteborg. 
  
Valfritt besöksbidrag att skänka till synagogans verksamhet. 
 

Till kansliet tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  
Senast 28 september. 

TID  
 

PLATS  
 

KOSTNAD  
 

ANMÄLAN  

Rabin Peter Borenstein visar oss         
Göteborgs synagoga och berättar          
om judendomen.  

Besöket tar ca 45-60 minuter.                 
Ta med er legitimation! 

Vi går och tar en fika på stan tillsammans efteråt.  

 

Paul, George, John och Ringo är genierna från Liverpool som skrev musikhistoria 
med sina banbrytande kompositioner. Trehundra mästerverk snickrade de ihop    
under knappt tio år 1960-1970. The Beatles musik kommer för alltid att älskas. 
 

Strokeföreninge har köpt 10 biljetter varav 2 rullstolsplatser med ledsagare.         
Medlemmar får subventionerat pris och anmälan är bindande. 

Fredag 29 september, startar kl. 19.00 
 
Göteborgs Stadsteater, Göteplatsen, Göteborg 
 
Medlem 240kr, övriga 290kr. Betalas in till Plusgiro 16 601 59 - 4. 
 
Till kansliet tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se  

TID  
 
PLATS  
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN  

YEAH! YEAH! YEAH! 
BeatlesTeater på Göteborgs stadsteater 

VÄLKOMNA! 

Nu vandrar Pepperland i The Beatles  
fotspår i Yeah! Yeah! Yeah! – från de      
tidiga åren på The Cavern Club i Liver-
pool till den sista spelningen på taket till Apple Records kontor i London. 

"Världens bästa Beatlestolkare”, är  
tillbaka på Göteborgs Stadsteater.  



 

. 

 

CABARET 

Musikal på Göteborgs Operan 

Willkommen, bienvenue, welcome – 
till Berlin 1930! 

Stora shownummer, känd musik  
och en gripande berättelse.  

Nattklubbsstjärnan Sally Bowles och  
hennes gäng välkomnar dig till en av  
säsongens häftigaste upplevelser.  

TID 
 
PLATS 
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN 

Följ med Strokeföreningen på denna upplevelse!  

Vi köper in 20 biljetter varav 4 rullstolsplatser med ledsagare.  

Medlemmar får subventionerat pris och anmälan är bindande! 

Fredagen den 14 oktober, kl. 19.00 
 
Göteborgs Operan, Christina Nilssons Gata, Göteborg 
 
Medlem 500kr, övriga 725kr som inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4. 
 
Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70 eller epost: info@strokevg.se,  

VÄLKOMNA!! 

 

 MEDIYOGA I GRUPP 

Måndagen den 10, 17, 24 och 31 oktober, kl. 11.00 - 12.00 
 
Gymnastiksalen, Vegagatan 55, Göteborg 
 
30 kr per tillfälle. 
 
Till kansliet tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  

TID  
 
PLATS  
 
KOSTNAD  
 
ANMÄLAN  

Syftet med yoga är öka din medvetenhet – att lära sig att 
lyssna inåt, i kropp och i sinne. Att skapa hälsa och balans      
på alla plan. Ett yogapass enligt Mediyoga innehåller ett         
antal yogaövningar, vila och meditation.  

Christina Wadell Bergström, leg. sjukgymnast och utbildad 
Mediyogainstruktör, håller en prova på kurs under oktober. 
Var med på alla eller prova på vid ett  du väljer.                       

Begränsat antal platser så kom ihåg att anmäla dig! 

Har ni frågor och undrar ifall ni kan delta så kontakta kansliet och fråga. 



  

 

 

HUR VI BEHÅLLER GLÄDJEN OCH UTHÅLLIGGHETEN? 

Sjukdom och handikapp har en förmåga att trycka ner oss på sikt.   

Lennart Björklund ger oss tips om hur vi kan tänka och bygga 

upp oss. Det finns bra modeller vi kan försöka leva efter. 

Kom med på en kväll med hoppinnehåll! 

Onsdagen den 19 oktober, kl. 17.00 - 19.00 
 
Vegasalen, entréplan till höger på Vegagatan 55. 
 
40 kr 
 
Till kansliet tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  
Senast den 17 oktober. 

TID  
 
PLATS  
 
KOSTNAD  
 
ANMÄLAN  

 

Höstens bussresa går till Sandgrund där vi besöker Lars Lerins konstutställning. 
Vi åker i vanlig ordning med Jörlanda Buss AB i deras buss utrustad med lift och 
plats för rullstolar. Anmälan är bindande! 
Resans pris är subventionerat för föreningens medlemmar.  
 

08.00  -      avresa från Vegagatan 55. 
 

10.00-10.45 Rasta Brålanda—Kaffe och fralla 
 

12.45-14.15 Sandgrund Lars Lerin 
 

14.30-15.45  Matbruket  Lunch 
 

Ev. tar vi en paus på hemvägen. 
 

Åter i Göteborg ca 19.30-20.00 

BUSSRESA  

TID 
 
PLATS 
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN 

Fredagen den 28 oktober är det avgång klockan 8.  
 
Vegagatan 55, Göteborg 
 
Medlem-600kr, övriga-950kr, inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4. 
 
Till kansliet på tel. 031 - 775 98 70 eller epost: info@strokevg.se,  

VÄLKOMNA!! 

VÄLKOMNA!! 



 

. 

 

 

KONTAKT:  
Kansliet finns på Vegagatan 55, Göteborg  
tel. 031-7759870 eller e-post: info@strokevg.se 
 

INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 

Vi välkomnar våra nya medlemmar i Strokeföreningen. 

Vi kommer att kontakta Er under hösten och planerar ett möte där du får möjlighet 

att träffa delar av styrelsen och personal i föreningslokalerna på Vegagatan 55. 
 

Förhoppningen är att alla som är med också får 

möjlighet att dela med sig av sina tankar och lyfta 

frågor man vill diskutera och få svar på. 
 

Det är roligt om ni anmäler Er till övriga aktiviteter 

fram till dess. Det ska bli kul att träffa Er! 

  

 

 

 

  

 

Vi gör ett gemensamt besök till Hagakyrkans och 

njuter av ljuv musik. När konserten är slut går vi 

en korta biten till församlingshemmet - där en  

sopplunch väntar. 

TID 
 

PLATS 
 

KOSTNAD 
 

ANMÄLAN 

Onsdagen den 7 december kl. 12.00 
 

Hagakyrkan, Haga Kyrkoplan, Göteborg. 
 

50kr som man betalar i församlingshemmet. 
 

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

KONSERT I HAGAKYRKAN 

VÄLKOMNA!! 

VÄLKOMNA!! 

Vi träffas på Bistro Skeppet och avnjuter  en god lunch  gemensamt i den 

trevliga miljön de lyckats skapa under renoveringen av gamla Ärtan! 

GEMENSAM FREDAGSLUNCH PÅ BISTRO SKEPPET 

TID 
 

PLATS 
 

KOSTNAD 
 

ANMÄLAN 

Fredagen den 18 november kl. 12.30 
 

Bistro Skeppet, Vegagatan 55, Göteborg 
 

Var och en betalar sin lunch. 
 

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



 

 

Besök förbundets hemsida 

www.strokeforbundet.se 

Strokeförbundet håller emellanåt digitala panelsamtal och webinarier. 

Håll koll på deras hemsida för mer exakt information! 

 

Vill du delta i en forskningsstudie? 
Nu söker vi kontakt med personer som vill delta i en forskningsstudie. 
I studien utvärderar vi ett nytt test för arm- och handfunktion hos personer med stroke.  
Vi söker personer som har haft stroke och har kvarstående nedsättning av arm- och hand-
funktion. I studien ingår ett besök hos oss i nära anslutning till Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset. Besöket tar ungefär en timme och vi kommer att använda olika kliniska tester 
för arm- och handfunktion.  
Om du klarar att använda din arm/hand för att greppa ett glas och dricka, då kommer vi 
också göra en 3D rörelseanalys med speciella höghastighetskameror.  
Låter detta intressant eller vill du få din arm- och handfunktion undersökt ordentligt är du 
välkommen att kontakta oss ! 
 
Du kan nå oss per telefon 031-3423267 
e-post: margit.alt-murphy@neuro.gu.se  
Sammanlagt kommer ungefär 30 personer att ingå i studien. Ditt deltagande skulle möjlig-
göra en mer objektiv bedömning av rörelsekvalitén i arm- och hand hos        personer efter 
stroke. Forskningsansvarig: Margit Alt Murphy, fysioterapeut, docent Inst. för Neuroveten-
skap och fysiologi Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska akademi, Göteborgs Universitet Per 
Dubbsgatan 14, 3tr 413 45 Göteborg 

 

ALLA SKA HA MÖJLIGHET ATT LÄSA! 

 

 

 — OM DU HAR SVÅRT ATT LÄSA TRYCKTA BÖCKER?   

 Prata med ditt bibliotek om legimus; ljudböcker till låns. 

 Läs mer på webben: https:ww.legimus.se/207480/bli-lantagare 

https://www.legimus.se/207480/bli-lantagare


 

  FÖREDRAG OM BIN OCH VISNING AV BIGÅRD 
Tomas Olsson från biodlarföreningen kommer fatt berätta om bin och dess betydelse 
för samhället och naturen, tam-bin och biodlingen som del i tryggandet av biologisk 
mångfald. Vi ses  på Vegagatan sedan promenerar vi till fruktlunden/bigården.  
 

TID:      Torsdagen den 1 September 2022, kl. 10:00  
PRIS     30kr för fika.  
PLATS:     Afasiföreningens lokal på Vegagatan 55, sal 3  
ANMÄLAN:Till kansliet på tel. 031-121706, mobil 0706 121706  
      eller maila till kansli@afasigbg.se , senast torsdagen den 25 Augusti.  

 

BESÖK AEROSEUM I SÄVE 

  Vi får en guidad tur i Säves undre värld.  Ring och anmäl dig så ses vi där! 
 

 TID:     Onsdagen den 31 Augusti, kl. 11.00  
 PLATS:   Säve Depå, Holmvägen 100/Nya bergets väg 50.  Hållplats Granhäll   
 KOSTNAD: 100kr medlemmar, icke 120kr.( tillkommer lunch/fika kostnader)  

 ANMÄLAN:Till kansliet på tel. 031-121706 , e-post kansli@afasigbg.se  
      senast den 25 augusti.  

 

STICKCAFÉ 
 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.  

 TID    Måndagar kl. 14.15 - 16.30, 10 gånger med start 12 september.  
 PLATS    Epilepsiföreningens lokaler på Slottsskogsgatan 6.  
 KOSTNAD  150 kronor för medlem, 250 kronor för icke medlem i Epilepsiföreningen.  
 ANMÄLAN till Margareta Svensson, telefon 0730-944304 

 SKAPANDE VERKSTAD 
Ledare är Kristina Brandt, skapa dina alster under handledning. 

TID    Måndagar kl. 11 - 14, 10 gånger med startar den 12 september. 
PLATS   Epilepsiföreningens lokal på Slottsskogsgatan 6. 
KOSTNAD   20 kronor för fika. 
ANMÄLAN till Margareta Svensson, telefon 0730-944304. 

DELAR AV AFASIFÖRENINGENS AKTIVITETER 

DELAR AV EPILEPSIFÖRENINGENS AKTIVITETER 

FOTBOLLSMATCH PÅ BRAVIDA ARENA 

Följ med när Epilepsiföreningen går i gemensamt till Bravida Arena för att  

kolla på när Häcken spelar 

Hör av dig till Carl och  boka din biljett tel. 0317759870, info@strokevg.se 



TID   Tisdagar kl. 10.00 - 12.00, 10 gånger 

START  Tisdagen den 20 september. 

PLATS  Afasiföreningens datasal, Vegagatan 55, Göteborg 

AVGIFT  250:-  För nya kursdeltagare tillkommer 395:-  

   för ett elevabonnemang på ArkivDigital.  

   Inbetalas till plusgiro 16 61 59 - 4. 

       

I höst kan vi äntligen återstarta en släktforskningsgrupp!  
För att säkra din plats är det bra om ni ringer in eller mailar en  
anmälan tidigt, det är en fördel om ni har provat på att släktforska tidigare  
men vi kan i höst även släppa in ett fåtal nybörjare.  Så med och klättra i släktträd! 
 
Vänligen ange vad du har för erfarenhet av släktforskning när du anmäler dig. 
 
Vi använder oss av Arkiv Digital och alla kursdeltagare har sitt eget abonnemang, 
som startas upp vid första tillfället. 
 
Vi hjälps åt att guida dig vid behov men du ansvarar för din egen släkt!  
 
Ledare: Anders Andersson, Annika Blomberg och Mats Pehrsson  

   SLÄKTFORSKNINGSKURS 

VÄLKOMNA!! 

STUDIECIRKLAR 



VÄLKOMNA! 

 

   

  

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

MÅLARCIRKEL 
            Karina Gustafsson, konstnär och lärare från Folkuniversitetet är ledare för en  
            studiecirkel i måleri – akvarell/akryl i Epilepsiföreningens lokaler i höst fortsätter        

målarcirkeln för gamla och nya kursdeltagare - välkomna att anmäla Er. 
             
            Denna kurs är öppen för medlemmar i Epilepsiföreningen,  
            Strokeföreningen och Afasiföreningen. Medlemmar i Epilepsiföreningen får  
            rabatt på kursavgiften 300 kronor en gång per år och medlemskap kostar 100kr. 
 

            TID        Torsdagar kl. 14.00 - 16.15 med start den 15 september. 

            PLATS       Epilepsiföreningens lokal på Slottsskogsgatan 6. 

            KOSTNAD   700:- per termin och material tillkommer. 

            ANMÄLAN  till Margareta Svensson på tel. 0730-944304,     

        och e-post: margareta.b.svensson@gmail.com 

   

 

 

VÄLKOMNA 

KULTURGRUPP 

Välkommen att deltaga i vår kulturgrupp där vi  

pratar om musik och kultur. 

Gruppen leds av Martin Skafte, Folkuniversitetet. 

 

Tisdagar med start den 20 september. kl. 13 - 14.30 

 

Målarsalen, entréplan Vegagatan 55, Göteborg  

 

450kr som inbetalas till Plusgiro 16 61 59 - 4.  

 

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

TID  

 

PLATS  

 

KOSTNAD  

 

ANMÄLAN  



TID  
 
PLATS  
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN  

 

 

MUSIK MED MARTIN  

I gruppen lyssnar vi på musik i olika stilar.        

Vi möts kring musik och umgås över en kaffe.   

Denna grupp leds av Martin Skafte,  

  

 

Fredagar med start den 23 september, kl. 11.00 - 12.00 

 

Konferensrum 3, 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  

VÄLKOMNA!  

 

VÄLKOMNA ATT ANMÄLA DIG OCH DELTA !! 

Välkommen till vår SMIL-grupp- en grupp för strokedrabbade i    
arbetsför ålder som träffas och samtalar. 
 

I höst återgår vi till regelbundna träffar vid kansliet.  
Det händer att vi bestämmer andra mötesplatser så nya deltagare 

SMILGRUPP - STROKE MITT I LIVET 

Fredagar kl. 12, jämna veckor med start den 9 septembr. 
 
Konferensrum 1, plan 2, Vegagatan 55, Göteborg 
 
Fika 20 kr. 
 
Till kansliet på tel. 031-775 98 70; e-post: info@strokevg.se 

TID 
 
PLATS 
 
KOSTNAD 
 
ANMÄLAN 



 

 

STROKE Västra Götaland, Lokalföreningen Göteborg med omnejd - Styrelsen 2022 

 

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 

 

Monika Wellsten 

Tel: 0704-313099 

Email: wellsten.monika@gmail.com 

 

Björn Wannebo 

Tel: 0708-807030 

Email: bjorn@bcmab.se 

 

Ingemar Bengtsson 

Tel: 0739-773758 

Email: ingo.bengtsson@outlook.com 

 

Suppleanter 

 

Marie Dennerbro 
E-mail: mariedennerbro1@hotmail.com 
 
Elisabeth Olsen   
Tel: 0727-128807       E-
mail: elisabeth.m.olsen@outlook.com  

 

Fuad Solakovic 

Tel: 0721-888533 

Email: fuad.solakovic@hotmail.com 
 
Ekuah Ghansah Bäcklund 

Tel: 0760-164696 

Email: ekuah_ghansah@msn.com 
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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   Aktivitet      Plats 
 

29 aug  Tre generationer kvinnor i Kongo  Vegasalen, Vegagatan 55,  
 
10 sept    Afternoon tea      Hotel Riverton,  StoraBadhusg. 26  
 

13 sept  Workshop: iPad/Smartphone   Mötesrum 3, vån. 2, Vegagatan 55 
 

16 sept  Guidning och Lunch-Göteborgs Operan Christina Nilssons Gata 
 

22 sept  Lunchteater: Povels prima donnor  Stadsteatern, Götaplatsen 
 

29 sept     Teater: Yeah Yeah Yeah - Beatles  Stadsteatern, Götaplatsen 
 
  3 okt  Studiebesök i Göteborgs Synagoga Göteborg 
 

10 okt  Start: Mediyoga      Gymnastiksalen, Vegagatan 55 
 

14 okt  Musikal: Cabaret     Operan, Christina Nilssons Gata 
 

19 okt  Föreläsning:  Hur vi behåller glädjen? Vegasalen, Vegagatan 55 
 

28 okt  Bussresa       Avång från Vegagatan 55 
 
11 nov  Lunchteater: Mamma är lik sin …  Stadsteatern, Götaplatsen 
 

18 nov  Gemensam fredagslunch   Bistro Skeppet, Vegagatan 55 
 

22 nov  Lär dig din iPad/Smartphone   Mötesrum 3, vån. 2, Vegagatan 55 
 

  6 dec  Lunchteater: En julig melodikavalkad Stadsteatern, Götaplatsen 
 

  7 dec  Konsert och sopplunch    Hagakyrkan, Göteborg 
    
   STROKEFÖRENINGENS STUDIECIRKLAR/KURSER  
 

Kursdag   Kursens namn     Plats 
 

Måndag kl. 11  Mediyoga     Vegasalen, , vån 1,Vegagatan 55 
 

Tisdag kl. 10  Släktforskning     Datasalen, vån 2, Vegagatan 55 
Tisdag kl. 13  Kulturgrupp     Målarsalen, vån 1, Vegagatan 55   
                                                                                                                                                                                                                                                             

Torsdag kl. 14  Målarcirkel     Ep-föreningen, Slottsskogsgatan 6 
 

Fredag kl. 11  Musik med Martin    Mötesrum 3, vån 2, Vegagatan 55 
 

Fredag kl. 12.15 Stroke Mitt I Livet    Mötesrum 1, vån 2, Vegagatan 55 
 


