
  Afasiföreningen i Göteborg 
 

Höstprogram 
2017 

                                 ” Vi vägrar vara tysta.” 



Afasiföreningen i Göteborg är en ideell förening som arbetar för att                              
stödja afasidrabbade och deras närstående. 
  
Kursverksamhet i olika former är vår huvudsakliga arbetsform men hos 
oss hittar du också närståendeträffar och andra aktiviteter. 
Vill du anmäla dig till någon av våra kurser kan du sända  
in intresseanmälan till vårt kansli: 
Afasiföreningen i Göteborg, Vegagatan 55, 413 11  Göteborg. 
Om du har någon fråga kan du ringa till kansliet måndag-torsdag  
mellan 09.00- 12.00 och fredag 10.00-15.00 på tel. 031 - 12 17 06. 
 
Vår e-mail adress är kansli@afasigbg.se 
Mer information finns att hämta på vår hemsida: www.afasigbg.se  
Följ gärna Afasiföreningen i Göteborg på Facebook. 
 
Enskild medlemsavgift är 270 kr/år och familjemedlemskap 400 kr/familj. 
Inbetalningskort skickas från Afasiförbundet. 
 
Du kan stödja vår verksamhet genom att ge en gåva, vårt 
Pg– nummer är 288760– 2 eller Bg– nummer är 5775– 3949. 
Via vår hemsida kan du se hur du hedrar någon bortgången vän eller  
gratulera någon du vill fira.  
 
Vi tackar för alla bidrag. 
 
 
 

Kära medlemmar 
Mitt i högsommaren får ni nu föreningens höstprogram. Som vanligt hittar ni in-
formation om våra kurser, utflykter, fester och föredrag. Vi har faktiskt så myck-
et aktiviteter i höst att vi inte får plats med allting i tidningen! Titta därför gärna 
på vår hemsida, www.afasigbg.se och på vår anslagstavla på Vegagatan för 
att få reda på aktuellt program. Eller ring till kansliet 031 – 121706 och fråga 
vad som är på gång. Det första som händer i höst funktionshinderdagen i Flun-
såsparken den 27 augusti då vi deltar med informationsbord. Så vill vi förstås 
att så många som möjligt kommer och firar Nordiska Afasidagen den 10 okto-
ber. Mer detaljerat program kommer. Annars fortsätter vårt viktiga arbete att 
sprida kunskap om afasi i samhället. Kanske Du vill vara aktiv i föreningsar-
betet? Det kan handla om att hålla kurs, vara med på informationstillfällen eller 
hälsa nya medlemmar välkomna. Eller något annat. Det viktigaste just nu är 
sprida information om vår förening så att vi får fler medlemmar. Det kan vi alla 
hjälpa till med. Berätta om föreningen för familj och vänner, kanske finns det 
någon som vill vara med och stödja vårt arbete! 
Vi ses till hösten! 
Karin Eriksson, ordförande 

http://www.afasigbg.se/


Kurser Hösten 2017 
Anmälan är obligatorisk för deltagande i kurserna. 

 
Kurserna bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 
 
 
 
 

Kursadress: Afasiföreningen, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg 
Kursavgift: 300 kr per termin/kurs inklusive fika. 

 
 

Måndagar 

 
Lexia:  Datorträning för dig som har afasi 
 

Individanpassad datorträning där man kan träna på det som är var och ens 
speciella problem. Man tränar individuellt och samlas sedan runt kaffebordet 
för en stunds samvaro. 
 
Måndagar: 10:00-12:00 
Plats: Datasalen. 
Ledare: Cleuda Smideland 
 
Måndagar: 13:00-15:00 
Plats: Datasalen. 
Ledare: Jan Björklund. 
Start: vecka 35– 48 
 
 
 
Vi spelar 
 
Vi spelar olika typer av spel, gruppen väljer  
vad de själva önskar.  
Vi kommunicerar och räknar under 
gemytliga former. 
 
Måndagar: 10:00-12:30 
Plats: Grupprum 2. 
Ledare: Tomas Brude. 
Start: vecka 35– 48 



  
                                     Tisdagar 
 
Träna att kommunicera 
 
Vi träffas och pratar så gott det går. Tanken är att vi tillsammans skall träna på 
att kommunicera samtidigt som vi har det trivsamt.   
 
Tisdagar: 10:00 -12:15         
Plats: Grupprum 1.                                         
Ledare: Gert  Andersson.  
Start: vecka 35– 48  
 
Släktforskning 
 
En fortsättningskurs för er som tidigare har gått en släktforskningskurs 
Vi använder Arkiv Digital och varje kursdeltagare har sitt eget  
abonnemang. 
 
Tisdagar: 9.00-12.00 
Plats: Datasalen 
Ledare: Annika Blomberg.     
Start: 5 september 
Avgift: Kursavgift 250:-  
Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031- 775 

                                   Dator / Ipad 
 
 
Daniel Eriksson, datalärare från Folkuniversitetet kommer hit vid  
5 tillfällen och ger tips på hur du kan använda dator/ Ipad och smartphone. 
För dig som inte är van vid internet. Det finns plats för 8 personer.  
 
Tid: Tisdagar kl. 15:15– 16:45. 
Start: 17 oktober 
Plats: Datasalen vid Afasiföreningen, Vegagatan 55, vån 1, Göteborg 
Kostnad: 250 kr inbetalas till plusgirot 16 61 59-4 
Anmälan: Till Afasiföreningen på kansli@afasigbg.se, tel. 031-121706  

                                    Onsdagar    
 
Svenska :Tal, läs och skrivträning 
Denna kurs är lämplig för dig som har återhämtat ännu mer av din förmåga 
och vill fortsätta att utveckla ditt tal, din förmåga att läsa och förstå text.  
Vi arbetar delvis med hjälp av dator. 
Onsdagar: 10.00-12.30 
Plats: Grupprum 1 och Datasalen. 
Ledare: Carina Björn och Jan Björklund.         
Start: Vecka 35-48 
Start: vecka 35- 48. 



Tala och skriva igen 
En kurs med ett fåtal deltagare, för dig som är ganska bra. Vi försöker hitta 
intressanta och stimulerande ämnen. Omväxling och nya arbetsuppgifter som 
ökar din nyfikenhet. 
 
Torsdagar: 12:45-14:45 
Plats: Grupprum 2. 
Ledare: Annette Johansson och Gustav Löfmark. 
Start: vecka 35– 48. 
 
Datorkurs för dig som har afasi 
Nybörjar och fortsättningskurs i hur man använder en dator. Vi lär oss också 
använda de vanligaste programmen. 
Torsdagar: 13:00-15:15 
Plats: Datasalen. 
Ledare : Per-Olof Stolt 
Start: vecka 35-48 
 

Torsdagar 
 
Diskussionsgrupp  
Du som har afasi men nästan är bra men känner att du behöver lite stöd. 
Detta är en kurs på lite ”högre” nivå som bygger på samtal inom  många 
ämnen.  
Det kan gälla politik, musik, konst eller något annat av intresse. 
 
Torsdagar: 10:00-12:15 
Plats Grupprum 3. 
Ledare: Jan Björklund. 
Start: vecka 35– 48 

                                            Onsdagar 
 
Vi skriver och läser Svenska 
Vill du förbättra din skriv  - och läsförmåga genom att använda ett nytt  
dataprogram? Det är framtaget av en logoped från Göteborg,  
Afasiföreningen har fått tillåtelse att använda det.  
 
Onsdagar: 13:00-15:30 
Plats: Datasalen. 
Ledare: Per-Olof Stolt. 
Start: vecka 35– 48 



 
Fredagen den 1September 2017 startar Mötesplats Afasi. 
 
Vi träffas på Vegagatan 55, i Afasiföreningens lokaler. Här kan man bl.a. 
ta en gemensam fika, pratstund och prova på olika dataprogram som är 
till hjälp för dig som har afasi. 
 

                   Tid: 12:00-15:00 
 
  Välkomna nya som gamla deltagare. 
                             Ledarna 
 
  Avgift för fika tillkommer. Ingen anmälan behövs 

      Fredagar med Mötesplats Afasi 

                             
                           AFASIKONFERENS  30/9-1/10-2017 
                         I LJUNGSKILE FOLKHÖGSKOLA 
 
Lördag den 30 september kl. 09.30– 19.30 
Söndag den 1 oktober kl.0 7.30– 15.00 
Posta eller maila anmälan senast den 19 augusti till:  
 
SV Västra Götaland                                           E-post: vgregion@sv.se                        
Junogatan 3                                                        Tel. 0522-653333 
451 42 Uddevalla 
 
Under vecka 28-32 har SV Västra Götaland stängt och då ska anmälningar till 
Barbro Hallabro-Vaara på tel. 033-277108 eller mobil 0762-258642. 

          Välkomna till Funktionshinderdagen i Flunsåsparken  
                 Söndag 27 Augusti 2017 kl. 12.00-16.00 
 
Vi från Afasiföreningen i Göteborg kommer att vara på plats med bokbord.  
Dagens program:  
Linda Bengtzing 
Peter Ståhlgren (Musiker) 
Per Andersson (Musiker) 
Barnteater: Nasse hittar en stol 
Konferencier: Hanna Boquist 
Utställare och föreningar mm. 
 
Arrangörer: GBG:s stad Lundby, GBG:s stad Västra Hisingen, GBG:s stad 
Norra Hisingen, Stadsdelarnas funktionshinderråd 



Jag vill helst gå på dessa kurser.   ( prioritera 1,2,3) 
   
DATORTRÄNING  
för dig som har Afasi            måndagar    kl. 10.00 - 12.00……….. 
                                                                             
                                                                              Kl. 13.00-15.00………… 
 
VI SPELAR                                     måndagar     kl. 10.00 -12.15……….. 
  
TRÄNA ATT KOMMUNICERA       tisdagar        kl. 10.00 -12.15………... 
 
Dator/ Ipad                                     tisdagar        kl. 15:15-16:45………... 
 
SVENSKA : Tal, läs och         onsdagar      kl. 10.00 -12.30………... 
Skrivträning.  
 
VI SKRIVER SVENSKA      onsdagar  kl. 13.00 -15.30………… 
 
 DISKUSSIONSGRUPP                  torsdagar    kl. 10.00 -12.15………… 
 
TALA OCH SKRIV IGEN                torsdagar     kl. 13.00 -15.00………… 
 
DATORKURS                                 torsdagar     kl. 13.00 -15.15…………. 
 
SLÄKTFORSKNING : Anmälan till Strokeföreningens kansli,  
 tel. 031-7759870. 
 
 

 
Skynda dig att skicka in anmälan, det är många som vill gå på  
kurserna!  Sista anmälningsdag 5 Augusti 2017. 
 
Skickas till: AFASIFÖRENINGEN I GÖTEBORG                          
        Vegagatan 55  
                    413 11 GÖTEBORG      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
NAMN……………………………………………………………… 
 
ADRESS……………………………………………………………… 
                                    
 
FÖDELSENUMMER: ………………………………... 
 
 
TELEFON……………………………………………….. 
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Märket skall bäras av personer med afasi.  
 
Det är alltså inte ett medlemsmärke.  
Detta kan vara av stort värde i vissa, kanske akuta situationer. 
Ordet Afasi kommer från grekiskan och betyder ”utan tal”. 
 
Märket kostar 40 kr och kan köpas på kansliet. 
 
 

AFASI– ETT SPRÅKHANDIKAPP 
 
Du kan köpa ett sådant kort för 3 kr /st. 
Tala med personal på kansliet. 
 
 
 

TALBÖCKER på biblioteket 
 
Alla som har afasi kan utan några problem låna talböcker. 
Talboken är uppläst litteratur som spelats in på kassett eller  
på cd-romskiva. Det finns 55.000 olika talböcker att välja på. 
 
Kontakta ditt bibliotek för mer info. 
 

 
 

TALTJÄNST  - är kostnadsfri och tolken har tystnadsplikt                            
 
Du har rätt till Tolk om du har nedsatt språklig förmåga, läs och  
skrivsvårigheter eller problem med  stamning. 
 
Tal stöd - vi förtydligar eller kompletterar det du säger.  
 
Läs- och skrivstöd - läser/skriver brev, skrivelser mm. Du kan få hjälp regelbundet. 
Tolken gör minnesanteckningar.  
 
Telefonstöd - trepartsamtal eller förmedlar direkt 
 
Stöd vid olika möten  - besök hos olika myndigheter,  
sjukhus, bank och föreningar. 

 
Taltjänst tillhör Tolkverksamheten,  
Handikappförvaltningen i Västra Götaland  
 
Ring direkt på telefon  0771 / 700 900 eller texttelefon 0771/ 700 
901 

Tolkcentralen, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg 



                              
                             VAD  ÄR   AFASI                    
 
 
Professor Peter  Borenstein ger oss svar på detta i ett föredrag. 
Han berättar om afasi och dess orsaker .Dessutom tas olika problem upp som 
har samband med en hjärnskada. Antalet deltagare är begränsat, för att det 
skall bli tillfälle för alla att ställa frågor. 
Plats:  Vegagatan 55, konferensrum 3 
Datum: Måndag den 23 Oktober 
Tid: kl. 18:00 -19:30 
Avgift: 20 kr för kaffe och bulle. 
Anmälan : Till kansliet på tel. 031-12 17 06,e-post kansli@afasi.se 
Blir du förhindrad att delta, meddela detta senast samma dag Kl.13:00 

  
  
Kom ihåg att den 10 oktober är Afasidagen.Kom ihåg att den 10 oktober är Afasidagen.  
På programmet bland annat föreläsning av professor LarsPå programmet bland annat föreläsning av professor Lars  
Rönnbäck och psykolog Birgitta Johansson om hjärntrötthet.Rönnbäck och psykolog Birgitta Johansson om hjärntrötthet.  
  Så håll utkik på anslagstavlan !               Så håll utkik på anslagstavlan !                 

AFASIDAGENAFASIDAGEN  

 
 
  Föreläsning om Ipad, mobil och dator. 
 

 
Datalärare Daniel Eriksson berättar om funktioner i dator, mobiltelefon 
och Ipad. 
 
Tid: Tisdag den 3 oktober , kl.17.00-19.00 
Plats: Konferensrum 3, Vegagatan 55 Göteborg. 
Kostnad: 40 kronor 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706,e-post kansli@afasigbg.se 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706, e-post kansli@afasigbg.se  

                                           KÖRSÅNG 
Välkomna att sjunga tillsammans med ledare Karin Eriksson Jeanson. 
Kursen är ett samarbete med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen. 
Tid: Onsdagar kl.13.00-14.30 ,start den 13 september.10ggr. 
Plats: Konferensrum 3,Vegagatan 55 Göteborg 
Avgift: 350 kr inbetalas till plusgiro 16 61 59 – 4 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-7759870, e-post info@strokevg.se 
 



                          Höstresa  Öckerö  19/9-2017 
 
Tillsammans med Strokeföreningen åker vi på en rundtur till Öckerö-Hönö- 
Fotö. Vår lokalguide är Margareta Björklund. 
 
Kl. 09.00 avresa från Vegagatan 55, Göteborg med Jörlandabuss. 
Kl. 10.00 Öckerö Hembygdsgård, Fm-kaffe. 
Kl. 11.15 Hönö Fiskemuseum , Rundtur. 
Kl. 13.30 Lunch på Öckerö Nimbus , därefter åker vi vidare till 
Kexfabriken i Kungälv  
Ca kl. 17.00 tillbaka på Vegagatan.  
Kostnad: 500 kr för medlemmar, 750 kr för icke medlemmar. 
I priset ingår bussresa,fm-kaffe,lunch,inträde och guide. 
 
Anmälan: Till Strokeföreningen på tel.031-7759870 eller e-post 
info@strokevg.se 
Senast 8 september. 
Anmälan är bindande! 

 

      Filmsöndagar på Vegagatan 55! 
 
       Det blir ett fler tal söndagar till hösten som vi tillsammans med  
       Strokeföreningen visar filmer. Strokeföreningen har skaffat ett  

filmtillstånd så det är lagligt att visa filmer. Håll utkik på vår anslagstavla för 
mer information.  
Plats: Vegasalen , Vegagatan 55 
Kostnad: 50 kr, fika ingår. 
Anmälan: Till Strokeföreningen på tel. 031– 775 98 70 eller info@strokevg.se 
senast torsdagen innan.  

         Vi Besöker Stadsmuseet – Göteborgs Födelse 
 
Snart fyller Göteborg 400 år. Stadsmuseet firar genom att se 
tillbaka på stadens födelse och barndom. Göteborgs födelse 
kantas av krig och konflikter. Med hjälp av verkliga livsberättelser, hundratals 
föremål ur våra samlingar och arkeologiska fynd får vi en inblick i hur  
vardagslivet tedde sig på 1600-talet och hur staden kom att bli en ledande 
handelsmetropol. 
 
Tid:Torsdag den 5 Oktober, Kl. 10:45– 12:00 
Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 Göteborg. 
Avgift: 40 kr eller årskort. Göteborgare över 65 år har gratis entreé. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706, e-post kansli@afasigbg.se 



 
 
 
                                                                
 
 

Välkomna till årets Höstfest på Restaurang Brasa med fartfyllda Brasilianska 
rytmer och Brasilianska specialiteter Rodizio!  
 
Maten består av kött som picanha, kycklinglår, salsiccia och revben som tran-
cheras vid bordet. Servitören kommer och fyller på vid ditt bord hela tiden, så 
länge man har sin bordsflagga uppe !!! 
 
Tillbehör som sallad på säsongsgrönsaker, pommes, chimichurri och   
aioli serveras vid bordet, alternativt vegetariskt samt Kaffe och tryffel.     
 
Kvällen bjuder även på brasiliansk underhållning! 
Festen gör vi tillsammans med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen.  
 
Tid:Torsdagen den 26 Oktober 2017 
Plats: Odinsgatan 11, Göteborg 
Avgift: 295 kr för mat och underhållning  
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller  kansli@afasigbg.se   
Senast 19 Oktober. 
Anmälan är bindande.  Alla är hjärtligt välkomna !!!   Bem vindos !!! 
                                                                     
                                               

  HÖSTFEST 2017 

            Prova på matlagning  
Vi lagar mat och äter tillsammans med ledare från vuxenskolan, 
självkostnadspris 40 kr. 
Tid: Tisdag den 5 september, kl.15.00-17.30 
Plats:Lillatorpsgatan 10 Göteborg 
Avgift:150 kr 
Anmälan; Till kansliet på tel. 031-121706,e-post kansli@afasigbg.se 
 

                           Prova på mindfulness 
Under kontrollerade och avslappnande rörelser hittar vi balans och 
välmående tillsammans.Vår ledare Hector från vuxenskolan har lång  
erfarenhet av mindfullness. 
Tid: Måndag den 16 oktober, kl.16.30-18.00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55 Göteborg 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706, e-post kansli@afasigbg.se 
 
 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 



                                       
                        JULBORD PÅ LISEBERG        
 
 
 
                            
 
              
             Tisdagen den 12 December 2017 Kl. 12:30  
                   tar vi plats vid Afasi och Strokeföreningens julbord.          
 

Tid: Tisdagen den 12 december Kl.12:00 vid entrén, sedan går vi  
tillsammans mot restaurangen. 
Plats: Hamnkrogen, Liseberg 
Avgift : 400 kr inkl. entré till parken ( Icke medlem betalar 445 kr)  
Anmälan: Till kansliet Tel. 031-12 17 06 eller e-post  kansli@afasigbg.se 
 
Beloppet inbetalas till plusgirokontot 16 61 59-4, senast 24 Oktober! 
 
Anmälan bindande. 
 
VÄLKOMNA !!! 

                                       

                                        Hagakyrkan 
Vi hälsas välkomna till lunchkonsert och efteråt för de som vill serveras sopp-
lunch .  
Tid: Onsdag den 6 december kl. 12:00 – 14:00 
Plats: Hagakyrkan  
Avgift: ca 40 Kr 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706  
eller kansli@afasigbg.se.  Anmälan är bindande. 

                     Bilder från Sydamerika 
Ingemar Persson och Mats Pehrsson visar sina bilder och  
berättar om Sydamerika. Ingemar bor halva året i Lima  
och Mats åkte på en spännande resa  med Rosa  
Bussarna runt i Sydamerika under ett par månader.  
 
Tid: Tisdag den12 september kl. 17:00-19:30 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Kostnader: 30 kr för Kaffe och bulle. 
Anmälan: Till kansliet på tel.: 031-121706 , e-post kansli@afasigbg.se  
senast den 7 september. 


