
Afasiföreningen i Göteborg 
 

Vårprogram 2018 

 

 

                                    ” Vi vägrar vara tysta.” 



                    Kära medlemmar och övriga läsare! 
 
  
Nu är det bara några dagar kvar på det gamla året och vi är på väg  
in i ett nytt.  
På Afasiföreningen har vi haft fullt upp med att sätta ihop vårens  
program.  
Det är så mycket planerat att allt inte får plats i tidningen!  
Kom därför ihåg att gå in på hemsidan www.afasigbg.se och titta på anslagstavlan 
på Vegagatan för att se vad som är på gång.  
Vi hoppas förstås det skall finnas något för alla.  
Om det ändå är något ni saknar så är ni välkomna att höra av er! Vi behöver nya 
idéer.  
Så hoppas vi förstås att vi alla ses på årsmötet, den 5 mars, välkomna! 
 
 
Karin Eriksson, ordförande 

 
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 medlems avgift är 290 kr/år och familjemedlemskap 410 kr/familj. 
 
Du kan stödja vår verksamhet genom att ge en gåva, vårt 
Pg– nummer är 288760– 2. 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. 
Programmet har tryckts på Afasiföreningen i Göteborg.      
 



Kurser våren 2018. 
 

Anmälan är obligatorisk för deltagande i kurserna. 
 

Kurserna bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Kursadress: Afasiföreningen, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg. 

Kursavgift: 300:- 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 Ledare:  Cleuda S.  
                13.00 - 15.00 Ledare:  Jan Björklund 
Plats: Datasalen. 
Start: Vecka 5-18. 
 
 
 
 
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 5-18 

                           

                                   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 5-18. 



Onsdagar 
 
Svenska 2: 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 - 12.15 
Plats: Datasalen.         
Ledare: Carina Björn. 
Start: Vecka 5-18. 
 

 
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 5-18 
 

                                       Tisdagar 
 
Släktforskning 
 
Eventuelt finns det plats för någon mer som vill 
släktforska. Vi använder Arkiv Digital och  
varje kursdeltagare har sitt eget abonnemang. 
 
Tisdagar: 9.00-12.00                        
Plats: Datasalen 
Ledare: Annika Blomberg.     
Start: 30 Januari 
Avgift: Kursavgift 250:- , + ev. abonnemang av Arkiv Digital, för de som inte  
redan har ett abonnemang. Inbetalas till plus giro 166159-4. 
Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031- 775 98 70 



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: kl.12.45- 14.45 

Plats: Grupprum 2. 

Ledare: Annette Johansson och Gustav Löfmark. 

Start: Vecka 5-18. 

 
Datorkurs  
 
Nybörjar och fortsättningskurs i hur man använder datorn. 
Vi lär oss använda olika program. 
Torsdagar: kl.13.00-15.15 
Plats: Datasalen. 
Ledare: Per-Olof Stolt. 
Start: Vecka 5-18 
 

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: kl.10.00 - 12.15 
Plats: Grupprum 3. 
Ledare: Jan Björklund 
Start: Vecka 5-18. 

Torsdagar 

                            Fredagar med Mötesplats Afasi 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna nya som gamla deltagare till bla. gemensam fika, pratstund och prova 
på rummet där Du som vill kan öva med hjälp av olika dataprogram. 
 
Fredagen den 2 Feb. 2018 startar Mötesplats Afasi, Vegagatan 55 . 
Tid: 12.15- 15.00. ( Ingen anmälan behövs) Avgift för fika tillkommer. 



       Vad är Afasi?  
 

Professor Peter Borenstein Ger oss svar på detta  
i ett föredrag. Han talar 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 och diskutera. 
 
Datum: Måndagen den 12 Mars 
Tid: Klockan 18.00 - 19.30 
Plats: Vegagatan 55, konferensrum 3 
Avgift: 20 kr för kaffe och bulle. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller e-maila till kansli@afasigbg.se  
Blir du förhindrad att delta, meddela detta senast samma dag kl. 13.00 
 

                                              Körsång 
 
Välkomna att sjunga tillsammans med ledare  
Karin Eriksson Jeanson. Kursen är ett samarbete med 
Strokeföreningen och Epilepsiföreningen. 
 
Start: Onsdagen den 7 Februari  
Tid: kl.13.00-14.30 ,12 ggr. + avslutning den 2 Maj 
Plats: Konferensrum 3, Vegagatan 55 Göteborg 
Avgift: 400 kr inbetalas till plusgiro 16 61 59 – 4 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-7759870, e-post info@strokevg.se 
 

                                         
                                               Hagakyrkan 
 
 
 
 
 
 
 
Vi hälsas välkomna till lunchkonsert i Hagakyrkan och efteråt för de som vill        
serveras sopplunch i kyrkans församlingshem.   
Tid: Onsdagen den 28 Mars kl. 12:00 – 14:00 
Plats: Hagakyrkan  
Avgift: ca 40 Kr 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller kansli@afasigbg.se.   
 



 
Jag vill helst gå på dessa kurser. Prioritera 1,2,3. 
   
DATORTRÄNING                           måndagar      10.00 -12.00.……… 
För dig som har afasi                                             13.00 -15.00.………                                             
                                                      
 
VI SPELAR                                     måndagar     10.00 -12.15……….   
 
TRÄNA ATT KOMMUNICERA       tisdagar      10.00 -12.15………. 
 
DATOR/ IPAD/ MOBIL                    tisdagar         15:15-16:45………. 
 
SVENSKA  : Tal, läs och  
skrivträning           onsdagar   10.00 -12.30………. 
 
 
VI SKRIVER SVENSKA      onsdagar  13.00 -15.30………. 
 
 
DISKUSSIONSGRUPP                 torsdagar     10.00 -12.15………. 
 
TALA OCH SKRIV IGEN    torsdagar  12.45-14.45……….. 
 
DATORKURS                             torsdagar     13.00 -15.15……… 
 
MÖTESPLATS AFASI                    Fredagar      Behövs ingen anmälan. 
 
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 Januari 2018 
 
Skickas till:   AFASIFÖRENINGEN I GÖTEBORG                        
              Vegagatan 55 
                       413 11 GÖTEBORG      
 
NAMN……………………………………………………………… 
 
ADRESS…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
FÖDELSENUMMER: …………………….. 
 
TELEFON…………………………………..MOBIL……………………………………………... 
 
E-MAIL ………………………………………………………………………….. 
 



AFASI – nedsatt språklig förmåga 
 
Du kan få köpa ett sådant kort hos oss på Afasiföreningen. 
Tala med personal på kansliet. Det är bra att ha med sig i  
plånboken. 
 
 

På afasi.se/butik/ 
Afasiförbundets butik säljer olika material om afasi och språkstörning.   
( Tex. T-shirts och tygkassor designat av Mathilda Cederlund, Både t-shirt och  
tygkasse är svart med vit labyrint och turkosblå, text med ordet afasi tryckt på. )  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordet Afasi kommer från grekiskan och betyder ”utan tal”. 
 
Talböcker och Ljudböcker på Stadsbiblioteket Göteborg. 
Alla som har afasi kan utan några problem låna talböcker  som DAISY-skiva eller på  
minneskort. Du kan också få behörighet att ladda ner talböcker direkt till din dator,  
surfplatta eller telefon och även låna ljudböcker på CD och mp3. 
 
Det finns drygt 100 000 böcker inlästa som talbok  
 
Götaplatsen 3 
402 29  Göteborg   
Tel. 031-368 33 00  
 

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 Habilitering & Hälsa  
 
Ring direkt på telefon  0771 / 700 900 eller  mobil 070-357 05 02  
                             

Tolkcentralen, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg 



Årsmöte för Afasiföreningen i Göteborg 
Måndagen den 5 Mars kl. 17.00– 20:00  
Vegasalen , Vegagatan 55 i Göteborg. 

 
 

 
Valberedningen tar emot förslag på kandidater till Styrelsen. 

 
Sammankallande:  Anders Ygge 
                                   Spektrumsgatan 64 
                                   421 63 Västra Frölunda  
                                        
Ledamöter:    Billy Lundström    
                                   Tvärhandsgatan 12 
                                   421 36 Västra Frölunda 

Föreningen bjuder på god smörgås och underhållning. 

             Årsmöte i Afasi Västra Götaland,  
                 Lördagen den 24 Mars 2018, 
                Vegahusen, Vegagatan 55, Göteborg  
 
Program 
 
10.00 Dropp-in kaffe på restaurang Ärtan. 
11.00  Årsmöte i Vegasalen. 
12:30 Lunch på restaurang Ärtan. 
13:30 Information och övriga frågor i Vegasalen. 
14.00 Underhållning. 
14:30 Kaffe utanför Vegasalen. 
 
Tiden är ungefärliga. Vi bjuder medlemmarna på kaffe och lunch. 
 
Anmäl intresse och hur många personer som kommer senast 16 Mars 
2018 till lokalföreningar eller till Afasiföreningen i Göteborg på  
tel. 031- 121706 eller kansli@afasigbg.se  



                          Filmsöndagar på Vegagatan 55 ! 
 
Det blir fyra söndagar till vår som vi tillsammans med Strokeföreningen  
visar filmer. Strokeföreningen har skaffat ett filmtillstånd så det är lagligt att visa 
filmer.  

  
 25 Februari 
Swing it Fröken 
 
 
 
 
 
 15 April 
Paddington 2  
 
 
 
 
 

Tid: Kl. 14:00, Söndagar 25 Februari, 25 Mars, 15 April och 13 Maj.  
Plats: Vegasalen , Vegagatan 55 
Kostnad: 25 kr för film, dryck & tilltugg. 
Anmälan: Till kansliet 031-121706 eller kansli@afasigbg.se  
 

           
         Medicinhistoriska Museet      
 
 

Museets samlingar består av instrument, utrustning, möbler, textilier med mera 
från 1700-talet och framåt, och rekonstruerade sjukhusmiljöer i naturlig storlek 
från olika tidsepoker. Utställningen är uppbyggd kring olika teman och  
presenterar den allmänna medicinhistoriska utvecklingen från antiken fram till 
vår egen tid. De flesta av föremålen har Göteborgsanknytning.  
Museet öppnades 1986 och kommer att  stängas i flera år på grund av 
grundförstärkning av byggnaden. Besöket gör vi tillsammans med  
Strokeföreningen. 
 
Tid: Onsdagen den 7 Mars 
Kl. 12:00 - 13:30 
Plats: Östra Hamngatan 11  
Kostnad: 40 kr entréavgift, blir vi fler än 10 personer, betalar vi 30kr/pers. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031 121706, kansli@afasigbg.se  
 (eller till Strokeföreningen på tel. 031-775 98 70 ) Senast 5 Mars. 
Anmälan är bindande.                                                    

                                        25 Mars 
                   Läkare på Landet 
 
 
 
 
 
                    13 Maj 
                    All Inclusive 



Sommaraktiviteter tillsammans med Strokeföreningen 
 
Botaniska Trädgården 
   
Vi guidas genom trädgården och efteråt tar vi en 
kopp kaffe tillsammans  till självkostnadspris.   
 
 

Tid: Måndag den 28 Maj, kl.12:00 –14:30 
Plats: Botaniska Trädgården, vi samlas vid dammen. 
Kostnad: Valfri entréavgift + kostnad för fika 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller kansli@afasigbg.se senast tors. 
25 Maj (eller till Strokeföreningen på tel. 031-775 98 70.) 
 
 Sommarboule 
 

Prova på att spela boule med oss! Vi spelar  
ca 90 min och de som vill avslutar med lunch. 
 

Tid: Måndagen den 04 Juni. 
Kl. 09:30-12.00 
Plats: Boulebanan i Vegahusens trädgård. 
Kostnad: 15 kr för kaffe och bulle. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller 
kansli@afasigbg.se senast  fredagen den 01 Juni  
(eller till Strokeföreningen på tel. 031-775 98 70 ) 
 
 
 
 

 
                   
                    Föreläsning om Ipad, Mobil och Dator. 

 
 
 
 
 
 

 
Datalärare Daniel Eriksson berättar om funktioner i dator, mobiltelefon och Ipad. 
 
Tid: Tisdagen den 6 Mars, kl. 17:00 - 20:00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55 
Avgift: 40 kr. 
Anmälan: Till Strokeföreningen på tel. 031-7759870)  
senast fredagen den 2 Mars. Anmälan är bindande. 
 
 



    Vårfest 15 maj 2018 
 
 
 
 

 
Vi hälsas välkomna till Jungman Jansson som ligger vid vattnet med  
fantastisk utsikt över havet och småbåtshamnen. Restaurangens specialiteter är 
fisk och skaldjur men här serveras även det mesta från husmanskost till finaste 
gourmetmat . Vi serveras havet-inspirerad meny som består av: En alkoholfri  
fördrink, trerätters middag ( Förrätt: ”Önneredstoast”, lax- och räkröra på toast. 
Varmrätt: Stekt torskfilé med parmesan- och vitvinssås, ugnsrostade  
körsbärstomater samt kokt potatis, Kaffe och chokladtarte med vispgrädde.) 
Festen gör vi tillsammans med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen. 
 
Tid: Torsdagen den 15 Maj. Kl. 17:30-20:00 
Plats: Jungman Jansson, Önnereds Brygga 3   
Avgift: 350 kr för alla. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se   
Vårfesten betalas till pg. 288760-2 senast fredagen den 2 Maj.  
Anmälan är bindande 

 Vårresa 30 Maj 2018  
 
 

 
 
 

 
 
 
Vi åker till Borås tillsammans med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen.  
 
Kl. 09:00 Avresa från Vegagatan 55, Göteborg med Jörlandabuss. 
Kl. 10:30-12:30 Besöker vi Unos Djur i Bredared. Där får vi kaffe & fralla, visning. 
Kl. 13:00-15:30 Besöker vi Textilmuséet, där blir det lunch och visning. 
Ca. kl.17:00 Är vi tillbaka på Vegagatan 55. 
 
Tid: Onsdagen den 30 Maj kl. 09:00-Ca.17:00 
Kostnad: ca 500kr för medlemmar, ca 760kr för icke medlemmar. I priset ingår 
bussresa, förmiddagskaffe, lunch, inträde och guide med reservation för  
ändringar i programmet   
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se   
Resan betalas till pg. 288760-2 i samband med anmälan senast måndagen den 
21 Maj. Anmälan är bindande 


