
  Afasiföreningen i Göteborg 
 

Höstprogram 
2019 

   ” 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 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.      

 

Kära medlemmar och andra intresserade! 
 
 
Mitt i sommaren kommer Afasiföreningens program för hösten 
2019.  
Som vanligt har vi många kurser att erbjuda, och jag vill passa på att rikta ett 
stort tack till våra ideella ledare som gör detta möjligt!  
Vi har också andra aktiviteter, till exempel så visar vi film en gång i månaden i 
Vegasalen, tillsammans med Strokeföreningen.  
Jag vill också påminna om den 10 oktober, då afasi uppmärksammas i hela 
Norden.  
I år har vi tänkt ge oss ut på stan, för att informera om afasi. Håll utkik efter  
information om detta och andra aktiviteter på vår hemsida och vår anslagstavla 
på Vegagatan.  
Kom ihåg att det också går bra att mejla till kansliet.  
Och så önskar vi alla en fortsatt skön sommar! 
 
Karin Eriksson, ordförande 



Kurser Hösten 2019 
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 kurs för er som vill veta mer om släktens historia. 
Vi använder Arkiv Digital och varje kursdeltagare har sitt eget  
abonnemang. 
 
Start: 1 Oktober, 10 ggr  
Tisdagar: 09.00-12.00 
Plats: Datasalen 
Ledare: Anders Andersson &  Mats Pehrsson    
Avgift: Kursavgift 250:-  
Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031- 775 98 70 

                       IoT– Pröva på kurs 
Under fem tillfällen blandar vi teori och praktik 
i en djupdykning ner i IoT. Efter kursen har 
deltagarna fått större kunskap om IoT och de har  
själva byggt en egen ljuskälla som kan   
kontrolleras via Internet. 
Viss datavana krävs. 
Tid: Tisdagar kl. 18.00– 19:30.  
Start: 3 september-1 oktober  
Plats: Datasalen vid Afasiföreningen, Vegagatan 55, vån 1, Göteborg 
Kostnad: 200 kr inbetalas till plusgiro 16 61 59-4, kaffe med tilltugg ingår 
Anmälan: Till Lars Blomqvist 0768– 521543 eller larskbb@gmail.com 

                                    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: 10.00-12.15 
Plats: Grupprum 1 och Datasalen. 
Ledare: Carina Björn och Jan Björklund.         
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: 12:30-14:30 
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 30 Augusti 2019 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: 12:15-15:00 
 
  Välkomna nya som gamla deltagare. 
                             Ledarna 
 

                     Avgift för fika tillkommer. Ingen anmälan behövs 

      Fredagar med Mötesplats Afasi 

                                          AFASIKONFERENS   
  
      
 
ETT AKTIVT LIV TROTS DIAGNOS- AFASI VG KONFERENS  
  
 Afasi Västra Götaland ordnar i höst tredagars-konferens på Valjevikens   
Folkhögskola i Blekinge.  
Programmet innehållet mycket friskvård och pröva-på-aktiviteter samt   
föreläsningar. I priset ingår bussresa tur och retur från Göteborg.  
Mer information kommer i  Afasi Västra Götalands tidning  
  
Tid: 28- 30 september  
Pris: Endast 650 kr per person för två nätter i dubbelrum och 1050 kr i  
enkelrum. 
Anmälan: Margareta Sturk tel. 0322-155 83  
Senast 13 September. Anmälan är bindande!  

           

 
                                            
                                        KÖRSÅNG 
 
 
Välkomna att sjunga tillsammans med ledare Karin Eriksson Jeanson. 
Kursen är ett samarbete med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen. 
 
Tid: Onsdagar kl.13.00-15.00, start den 4 september.12 ggr och den 
27 november då gruppen sjunger på ett cafémöte. 
Plats: Vegasalen, 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  
för dig som har Afasi            måndagar    Kl. 10.00 - 12.00……….. 
                                                                             
                                                                              Kl. 13.00-15.00………… 
 
VI SPELAR                                     måndagar     Kl. 10.00 -12.30……….. 
  
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 -12.15………... 
Skrivträning.  
 
VI SKRIVER SVENSKA      onsdagar  Kl. 13.00 -15.30………… 
 
DISKUSSIONSGRUPP                   torsdagar    Kl. 10.00 -12.15………… 
 
TALA OCH SKRIV IGEN                torsdagar     Kl. 12.30 -14.30………… 
 
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 2 Augusti 2019. 
 
Skickas till: AFASIFÖRENINGEN I GÖTEBORG                          
        Vegagatan 55  
                    413 11 GÖTEBORG      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
NAMN……………………………………………………………… 
 
ADRESS……………………………………………………………… 
                                    
 
TELEFON……………………………...MOBIL……………………………………………... 
 
E-MAIL …………………………………………………..( Din e-mail eller en anhörig/nära släkt )  
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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 



                                    VAD ÄR AFASI                    
 
Professor Peter  Borenstein 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: Konferensrum 3 Vegagatan 55 Göteborg 
Datum: Måndag den 28 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 
 

NORDISKA AFASIDAGENNORDISKA AFASIDAGEN  

  

                             Prova på IPAD/SMARTPHONE. 
 
    Datalärare Daniel Eriksson visar oss användningen  
    av olika appar med mera . 

 
Tid: Tisdag den 8 oktober och den 19 november kl.17.00-20.00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55 Göteborg. 
Kostnad: 40 kronor, kaffe och bulle ingår. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706, e-post kansli@afasigbg.se 
senast den 1 oktober och den 12 november. 

 
 
 
Den 10 oktober firar vi Nordiska Afasidagen.  
Vi planerar att uppmärksamma detta genom att ha bord på några ställen 
i stan. Där kan vi berätta om afasi och om vår förening för allmänheten. 
Har du idéer och/eller vill vara med så hör av dig till kansliet. Håll också 
utkik efter information på hemsidan och anslagstavlan. Afasiförbundets 
tema för dagen är ”Ge tid!”. 

                              BILDVISNING & BERÄTTELSER 
 
 
Lars Ander kommer att visa bilder på Göteborg med omnejd och  
berätta om dessa. Kända Göteborgsmotiv som Götaplatsen och  
Feskekörka, vardagsbilder och bilder på Kungsbackafjorden på dag-och kvälls 
tid.  
 
Tid: Måndagen den 16 September, kl. 15:00-16:00 
Plats: Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg 
Avgift: 30 kr för fika. 
Anmälan: Till oss på kansliet tel. 031-12 17 06 el. e-mail: kansli@afasigbg.se 
senast 15 September.  



 
 
I höst har vi 6 biljetter till 2 föreställningar. 
  

11/9  Jazz å Jag ”Att vara som alla andra eller gå sin egen    
väg? Visst har jazz och swingmusik tidvis utsatts för hätsk  
 debatt och orsakat moralpanik…” 
 
 9/10 Drömflickan Marilyn Monroe ”En musikdramatisk    
resa i Marilyn Monroes fotspår. ”Drömflickan är löst baserad 
på Marilyns texter, dikter, dagböcker som går att finna i boken  

Fragment.”  
  
Plats: Götaplatsen 
Kostnad: 180 kr för medlem, icke medlem 230 kr 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-12 17 06 el. kansli@afasigbg.se. Snarast 
möjligt. OBS! Anmälan är bindande. 

LUNCHTEATER 

                         FILMSÖNDAGAR PÅ VEGAGATAN 55 
 
Vi fortsätter våra filmvisning på söndagar tillsammans med Strokeföreningen. 

   
 Den unga Astrid. 8/9 kl. 14:00 ”Berättelse om en av vår tids största 
författare, som trotts tidens förväntningar och religiösa påbud  
bestämde sig för att bryta mot samhällets normer och följa sitt hjärta.” 
 
 
 Britt-Marie var här. 27/10 kl. 14:00 ”Britt-Marie är inte alls en  
ordningsfascist. Men smuts och oorganiserade besticklåda får henne 
att skrika på insidan. När hon lämnar sin man efter 40 år och ett liv 
som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta  
omvärden… ” 
 
 Asterix-Den magiska drycken. 24/11 kl. 14:00. ”Tillsammans med 
Asterix och Obelix ger sig druiden Panomarix ut på en resa för att 
säkra byns framtid. De letar efter en ny ung lovande druid som de 
kan lära göra den magiska drycken och som vanligt blir de både  
roligt och Spännande.” 
 
Den siste gentlemannen. 8/12 kl. 14:00. ”En åldrande bankrånare 
som har lyckats fly fängelse över ett dussin gång sitter nu på ett 
äldreboende. Han vill krydda upp den lite tråkiga vardagen med ett 
nytt rån.” 
 

Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Kostnad: 25 kr för film med dryck och tilltugg. 
Anmälan: Till Strokeföreningen på tel. 031– 775 98 70, info@strokevg.se  



                       TJEJ-FIKA 
 
  
Vi inbjuder alla kvinnor i föreningarna till gemensamt                            
fika och samtal.  

Vi träffas bara vi tjejer, fikar och pratar om det som faller oss in.  
 
Tid: 29 Okt. Kl. 16:30  
Plats: Neuroförbundets lokaler, Arkitektgatan 2, Göteborg 
Avgift: 20 kr, betalas på plats. 
Anmälan: Till Neuroförbundet tel. 031-711 38 04, senast  den 24 Oktober. 
                                                                   

    GÖTEBORGS GARDEROB 
 
 
 
 
 

Följ med på en modeutställning som gläntar på dörren till en annan tid, runt 
1880-1930 när klädfabrikerna tar plats i ett växande Göteborg och  
förändrar hur människor ser på mode, konsumtion och varandra. Vi möter 
allt ifrån ateljésydda drömklänningar till en liten lappad barnjacka. 
Vi får en guidad visning som tar ungefär en timme. 
                         
Tid: Torsdag den 17 oktober, kl. 10.45 
Plats: Göteborgs stadsmuseum Norra Hamngatan 12,411 14 Gbg.  
Kostnad: Entré 60 kr eller årskort ( 100 kr) 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-12 17 06 eller kansli@afasigbg.se  
De som vill, äter lunch till självkostnadspris. 

                              NATIONELLA  ANHÖRIGDAGEN 
 
I år på anhörigdagen har vi nöje att hälsa professor Christer Blomstrand  
välkommen för att tala om anhörigas situation och hur viktiga anhöriga är. 
 
Tidigt såg Christian Blomstrand vikten av rehabilitering och av kulturens  
betydelse för hälsan.  
 
Efter föredraget blir det mingel med kaffe, kaka och godis.  
 
Tid: Söndagen den 6 Oktober, kl. 14:00-16:00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Kostnad: Ingen kostnad 
Anmälan: Till Strokeföreningen tel. 031-775 98 70 eller  
email: info@strokevg.se. Senast den 3 Oktober. 



                                       
                        JULBORD PÅ LISEBERG        
 
 
 
                            
 
              
              Onsdagen den 4 December 2019 Kl. 12:00  
                   tar vi plats vid Afasi och Strokeföreningens julbord.          
 

Tid: Onsdagen den 4 December Kl.12:00  samlas vi vid entrén, sedan går vi  
tillsammans mot restaurangen, som tar emot oss kl.12.30 
Plats: Hamnkrogen, Liseberg 
Avgift : 400 kr inkl. entré till parken ( Icke medlem betalar 475 kr)  
Anmälan: Till kansliet Tel. 031-12 17 06 eller e-post  kansli@afasigbg.se 
Beloppet inbetalas till plusgirokontot 166159-4, senast 22 Oktober. 
Anmälan bindande. 
Välkomna !!! 

           
 
 

      Föreningen bjöd alla medlemmar på Vårfest 2019 på Liseberg 
 

 
 


