
Afasiföreningen i Göteborg 
 

Vårprogram 2020 

 

                                    ” Vi vägrar vara tysta.” 



                    Kära medlemmar och övriga läsare! 
 
Som en julklapp kommer här Afasiföreningens vårprogram i  
brevlådan! I tidiningen finns information om allt som händer hos oss i 
vår. 
Programmet innehåller bland annat kurser, utflykter och föredrag. 
 
Vårt årsmöte hålls den 9 mars. Det är ett viktigt möte där man som medlem har 
möjlighet att påverka föreningens verksamhet. 
 
En annan mycket viktig funktion i föreningen har valberedningen, som kan påverka 
vem som sitter i styrelsen. Vi behöver nu folk som kan vara med i valberedningen. 
 
Om det är något som Du kan tänka dig så hör av dig till kansliet eller någon i  
styrelsen som kan berätta mer om uppdraget. Varmt välkomna till oss på  
Vegagatan! 
 
Styrelsen genom 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 medlemsavgift 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 2020. 
 

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: 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 Pehrsson    
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: Thomas Corry 

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 in-
tresse. 
 
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 31 Jan. 2020 startar Mötesplats Afasi, Vegagatan 55 . 
Tid: 12.15- 15.00. ( Ingen anmälan behövs) Avgift för fika. 



       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 16 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 
 

            Soppa och Tårtbuffé på Steinbrenner & Nyberg 
 
 
 
 
 
 
 
Den 21 April kl.15:30 kommer vi att göra ett besök på bageributiken i Mölndal, 
där serveras vi dagens soppa ( Vatten, bröd , smör och ost ingår) sedan tårtbuffé 
samt kaffe/te. Efteråt berättar Urban Nyberg om historien bakom bageriet. 
 
Plats: Alfagatan 22, Mölndal (Busshållplatsen: Jolen Norra) 
Kostnad: 100kr medlem, icke medlem 120kr. Beloppet sätts in på Pg: 288760-2  
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-12 17 06 eller kansli@afasigbg.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: 31 Mars Kl. 16:00  
Plats: Neuroförbundets lokaler, Arkitektgatan 2, Göteborg 
Avgift: 40 kr, betalas på plats. 
Anmälan: Till Neuroförbundet tel. 031-711 38 04, senast  den 24 Mars 



 
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 2020 
 
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 9 mars kl. 17.00– 20:00  

Vegasalen , Vegagatan 55 i Göteborg. 
 

 
 
 
 

 
 
Föreningen bjuder på god smörgås och underhållning av Bosse 
Andersson, då blir det musik med Bellman, Taube, Cornelis mm.  

 
 
 
 
 

Valberedningen tar emot förslag på kandidater till Styrelsen. 

 
  Carl Wannebo. Tel.nr. 031-775 98 70, e-mail: info@strokevg.se  
 
Anmälan är bindande och görs senast fredag den 28 februari till kansliet på tel.  
031-121706 eller på Kansli@afasigbg.se 
                                            
                 
                             

             Årsmöte i Afasi Västra Götaland,  
               Lördagen den 28 mars 2020 
                Vegahusen, Vegagatan 55, Göteborg  
 
Program 
10.00 Drop-in kaffe på restaurang Ärtan  
11.00  Årsmöte i Vegasalen 
12.30 Lunch på restaurang Ärtan 
Ungefärliga tiden på dagen. På årsmötet bjuder vi på kaffe och  
lunch för medlemmarna. 
 
 Anmälan till lokalföreningarna hur många personer ska komma på 
årsmötet till din/er lokalförening innan den 21 mars. 



                               Till Våren har vi 6 biljetter till 2 föreställningar. 
 
Remember Elvis: Lördag 15/2-2020 kl. 11:30 
  
               
 
                          
   
 
 
Elvis Presleys fantastiska låtar och sköna skrönor 
Följ med oss på en musikalisk resa som tar sin början 1935.  
Året då Elvis Aaron Presley föds drar en fruktansvärd tornado rakt igenom  
Tupelos östra sluttning. Likt tusen galna vildhästar gräver den sig rakt igenom 
det utarmade landskapet och efter en dryg halvtimme står bara familjen Presleys 
skruttiga gamla hus kvar. 
Lunch serveras kl 11:30: Boeuf Bourguignon på högrev med champinjoner 
och rökt sidfläsk  
 
Plats: Götaplatsen 
Kostnad: 200 kr för medlem, icke medlem 250 kr.  
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 el. kansli@afasigbg.se. Snarast 
möjligt. Anmälan är bindande. 

 

Selmas samlade vrede: Tisdag 10/3-2010  kl. 11:30 
 
 
 
 
 
 
 
Från ung flicka till nationalikon 
Med stor närvaro och pondus gör Görel Crona ett fantastiskt fint porträtt av 
Selma Lagerlöf och hennes väg från ung flicka till nationalikon. Vi följer hennes 
kamp för rätten att ta plats på den mansdominerade parnassen. En passionerad 
kvinnas väg genom livet vars inre övertygelse ständigt driver henne framåt.  
Margareta Skantzes monolog ger en helt annan bild än den om sagotanten. 
 
Lunchen serveras kl.11.30; Chipotlemarinerade kycklinglår med 
caesarpotatissallad och rödvinssky  
 
Plats: Götaplatsen 
Kostnad: 200 kr för medlem, icke medlem 250 kr 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 el. kansli@afasigbg.se. Snarast 
möjligt. Anmälan är bindande. 



        Vi besöker Göteborgs naturhistoriska museum  
 
 
 
 
Tillsammans med Strokeföreningen får vi en rundvandring med vår 
guide Lotta Backman. 
Visningen tar ungefär 45 min, efteråt finns möjlighet att fika i caféet. 
 
 
Tid: Tisdagen den 17 mars, kl 11.00-13.00 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska museum Museivägen 10,413 11Gbg 
Kostnad: Ingen avgift 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-12 17 06 eller kansli@afasigbg.se  
senast den 6 mars. 

 
 

                              Botaniska Trädgården 
   
 
Vår guide Sölve Kajanus tar oss med på en rundvandring genom 
trädgården och efteråt tar vi en kopp kaffe tillsammans till  
självkostnadspris.   
 
Tid: Tisdagen den 26 Maj Kl. 11.00 – ca 13.00 
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 
den 20 maj.  

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

      Bilder från vårt julbord på Liseberg 



       Vårfest 4 Juni 2020 
 
 
 
 

 
Välkomna till årets Vårfest på Restaurang Brasa med fartfyllda  
Brasilianska rytmer och Brasilianska specialiteter!  
 
Vi välkomnas med en alkoholfri drink. Middag består av en varm kötträtt eller 
alternativt vegetariskt, samt Kaffe och tryffel.     
 
Kvällen bjuder även på mycket glädje och underhållning av erfarna dansöser.  
Festen gör vi tillsammans med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen.  
 
Tid: Torsdagen den 4 Juni Kl. 17:30-20:00 
Plats: Odinsgatan 11 
Avgift: 250kr medlem och 300kr icke medlem ( Mat och underhållning) 
Anmälan och betalning: Senast 20 Maj till kansliet på tel. 031-121706 eller  
kansli@afasigbg.se . Beloppet sätts in på Pg: 288760-2  Anmälan är bindande 

Vårresa Måndag den 30 Mars2020 
 
 
                 I år går vårresan till Hornborgasjön. 
 

07.30 Träffas vi på Vegagatan 55 för påstigning på bussen. 
 
09.15– 10.00 Tar vi en fikapaus på Rasta i Vårgårda (Kaffe och fralla) 
 
11.00-12.30 Då beräknas vi vara framme vid Hornborgasjön för att åskåda   
trandansen.   
 
13.00-14.30 Äter vi lunch på restaurang Löfwings. 
 
15.00-16.00 Visning av Varnhems Klosterkyrka 
 
Ca kl.18.00 är vi åter i Göteborg. 
 
Avgift: 500 kr medlem, 900 kr icke medlem. Ingår buss med lift, bussresa,  
 förmiddagskaffe , lunch och visningar. 
 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se  
eller till Strokeföreningen på tel. 031-7759870  
Resan betalas till pg. 166159-4 senast två veckor innan avresa. 
Anmälan är bindande 


