
Afasiföreningen i Göteborg 
 

Vårprogram 2019 

 

 

                                    ” Vi vägrar vara tysta.” 



                    Kära medlemmar och övriga läsare! 
 
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året. Det är vi 
tillsammans som gör vår förening till vad den är. I tidningen kan du 
läsa om vårens program. Förhoppningen är att de flesta skall hitta en 
aktivitet som intresserar. Om det är något som Du saknar så är 
förslag alltid välkomna! 
 
I vår bjuder vi på ett besök till Liseberg. Och vårresan är tänkt att gå till Skagen. 
Läs mer om detta i tidningen. Glöm inte att titta in på kansliet, anslagstavlan och 
hemsidan under terminen, det kan tillkomma aktiviteter. Strokeföreningen och  
Epilepsiföreningen kan också ha aktiviteter som är öppna för oss i Afasiföreningen.  
 
Som vanligt har vi årsmöte i början av mars, hoppas att vi ses då!  
 
 
Karin Eriksson, ordförande 

 
Afasiföreningen i Göteborg är en ideell förening som arbetar för att                              
stödja personer med afasi 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 12.00-15.00 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 2019. 
 

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 Smideland.   
                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 samti-
digt 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: Jan Björklund 
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 
 
Eventuellt 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: Anders Andersson & Mats Perhsson    
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.12.30- 14.30 

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 1 Feb. 2019 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 18 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 
 

                           
        
   Workshop om Ipad, Mobil och Dator. 
 
 

  
 
Datalärare Daniel Eriksson berättar om funktioner i dator, 
 mobiltelefon och Ipad. 
 
Tid: Tisdagen den 26 Februari och tisdagen den 16 april, kl.17.00-19.00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55 Göteborg. 
Kostnad: 40 kronor, kaffe och bulle ingår. 
Anmälan: Senast 21 Februari och 4 April 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. 
 
Start: Onsdagen den 16 Februari 
Tid: kl.13.00-14.30 ,12 ggr. + avslutning i 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 
 



 
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………. 
 
 
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  12.30-14.30……….. 
 
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 7 Januari 2019 
 
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 4 Mars kl. 17.00– 20:00  

Vegasalen , Vegagatan 55 i Göteborg. 
 

 
 
 
 

 
Föreningen bjuder på god smörgås och underhållning av musiker, 
pianist och sångare David Carbe som vid flertal tillfällen gästat 
Wells konserter, medverkat på sommarturnén Rhapsody in Rock 
och flera gånger som kapellmästare i TV4 BingoLotto.  

 
 
 
 
 

Valberedningen tar emot förslag på kandidater till Styrelsen. 

 
Sammankallande: Anders Ygge, Spektrumsgatan 64, 421 63 Västra Frölunda  
 
Ledarmöter:  Carl Wannebo. Tel.nr. 031-775 98 70, e-mail: info@strokevg.se  
 
Anmälan är bindande och görs senast mån 28 februari till kansliet på tel.nr.  
031-121706 eller på Kansli@afasigbg.se 
                                            

             Årsmöte i Afasi Västra Götaland,  
               Lördagen den 30 Mars 2019, 
                Vegahusen, Vegagatan 55, Göteborg  
 
Programför dagen kommer senare, så håll utkik på anslagstavla 
för mer information på afasiföreningens lokal på Vegagatan 55. 
 
Vi bjuder alla medlemmar på kaffe och lunch. 
 
Anmäl intresse och hur många personer som kommer senast 22 mars 
2019 till Barbro Hallabro barbro@hallabro.com 
 Anmälan är bindande. 
  



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

  
Söndagen den 24 Februari                              Söndagen den 28 April 
  
 
 
 
 
Söndagen den 24 Mars                             Söndagen den 19 Maj                      
 
 

Tid: Kl. 14:00,  
Plats: Vegasalen , Vegagatan 55 
Kostnad: 25 kr för film, dryck & tilltugg. 
Anmälan: Till kansliet 031-121706 eller kansli@afasigbg.se  
 

      Till Våren har vi 6 biljetter till 2 föreställningar. 
 
 Dan Andersson– Röda Röda Blomster 

  
  När: Fredagen den 29 Mars, senast kl. 11:15  
  ”Om livets och naturens storhet och mysterium 
   Med dikter och berättande, sång och musik, bjuder vi in till                       

Dan Anderssons värld. En värld befolkad av spelmän, tiggare, trollkarlar, laglösa 
och människor som sliter för sitt bröd.” 
 
 Med ögon känsliga för grönt ! 

  
  När: Onsdagen den 10 April, senast kl. 11:15 
 ”En musikalisk biografi om Barbro Hörberg” I en tid när scenen             
dominerades av manliga trubadurer och textförfattare klev Barbro  
Hörberg in och förnyade musiklyriken med sina säregna låtar om 
vanliga kvinnor och deras längtan. Genom att ständigt ifrågasätta 

outtalade regler, både inom musiken och inom det egna privatlivet, kämpade 
hon för en värld som är mer öppen, nyfiken och modig. ” 
 
Plats: Götaplatsen 
Kostnad: 180 kr för medlem, icke medlem 230 kr 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 el. kansli@afasigbg.se. Snarast 
möjligt. Anmälan är bindande. 
     
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Sopp och Tårtbuffé på Steinbrenner & Nyberg 
 
 
 
 
 
 
 
I April kommer vi att göra ett besök på bageributiken i Mölndal, där serveras vi 
dagens soppa (bröd, smör, ost ingår) sedan tårtbuffé samt kaffe /te. 
Efteråt informerar Urban Nyberg om historien bakom bageriet. 
Information om datum och tid kommer vi att sätta upp i Mars på vår anslagstavla. 
 
Plats: Alfagatan 22 Mölndal ( Busshållplatsen: Jolen Norra)  
Kostnad: 100 kr medlem, icke medlem 120 kr. Beloppet sätt in på Pg: 288760-2 
Anmälan:  Till kansliet på tel. 031-121706 eller kansli@afasigbg.se 

                         Titanic the Exhibition 
 
 
 
 
 
Välkomna att uppleva Titanics myter, historier och glans i en av världens största 
vandringsutställningar. Efter besöket, kanske vi tillsammans går och fikar. 
 
Tid: Måndagen den 18 Mars 2019, kl. 11:00-12:30 
Plats: Galleri Fredstan, Södra hamngatan 55 Göteborg. 
Kostnad: 185 kr, senior (+65) 165 kr. Endast betalkort eller swish  
Anmäla: Till kansliet på tel. 031-121706 eller kansli@afasasigbg.se 
Senast 13 Mars 

                                  Fototräff 
 
Gillar Du att fotografera? Kom på fototräff 
tillsammans med Anders Ygge och Lars Ander.  
Ta med egna bilder om Du vill. 
 
Tid: Måndagen den 18 Februari, kl. 13:00-ca. 15:00 
Plats: Afasiföreningens lokal, sal 3 
Kostnad: Fika 
Anmälan: Senast 13 februari till kansliet på  
tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se 



     Vårfest på Liseberg i Maj 2019 
 
 
 

                Afasiföreningen bjuder alla medlemmar på Liseberg! 
Vi samlas alla medlemmar som vill följa med vid Lisebergs södra ingång för en 
trevlig eftermiddag på nöjesfältet. Tack vare medel från Thyra Brulins fond kan 
föreningen bjuda på både inträde och mat. Vi planerar dela upp oss i grupper och 
sedan samlas kl. 16:30 för gemensam måltid. Hemgång efter eget val. 
I de fall du har en funktionsnedsättning som medför en ledsagare erbjuder  
Liseberg en ledsagare fri entré gratis ledsagarpass, var god se www.liseberg.se 
För mer information. Välkomna! 
 
Tid: Torsdagen den 23 maj, kl. 15:00 
Plats: Vid Södra ingång. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se   
senast fredagen den 3 Maj med kontaktuppgifter så att vi kan nå er med mer  
information. Liseberg har inte bestämt öppettider för våren ännu så ovanstående 
tider är preliminära. Anmälan är bindande 

      Vårresa – 9 Maj 2019 
 
 
 

Vi åker till Skagen med Stena Line t/r Göteborg—Fredrikshamn 
 
På Stena Danica kan vi besöka Taxfree - butiken och Outletaffären.  
Vi besöker. Skagens Museum och därefter äter vi lunch på Hotel Skagen. 
 
Plats: Vi samlas ca. kl. 08:30 och avslutar ca kl. 23:50 på Stena Lines terminal 
Tid: Kl. 09:10 avgår färjan från Stena Lines terminal. 
Avgift: 600 kr medlem, 1.120 kr icke medlem.  
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se   
Resan ska betalas till på Pg. 288760-2 senast 25 April   
Anmälan är bindande 

 

                            Botaniska Trädgården 
 
Vi besöker Botaniska Trädgården tillsammans med  
Strokeföreningen. Vi guidas genom trädgården och  
efteråt tar vi en kopp kaffe tillsammans till självkostnadspris. 
Tid: Måndagen den 27 Maj, kl. 12:00-14:30 
Plats: Botaniska Trädgården, vi samlas vid dammen. 
Avgift: Valfri entréavgift +  kostnad för fika. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se   
Senast 23 Maj. 


