
  Afasiföreningen i Göteborg 
 

Höstprogram 
2022 

Jämlik och ökad tillgång till logopeder i kommunerna.    



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 har vi även öppet hus en gång i vecka 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 10.00- 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 300 kr/år och familjemedlemskap 410 kr/familj. 
 
Du kan stödja vår verksamhet genom att ge en gåva, vårt 
Pg– nummer är 288760– 2. 
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. 
 
Det är ett mycket efterlängtat höstprogram från Afasiföreningen i 
Göteborg som Ni håller i Er hand!  
Tack och lov så har smittspridningen av Covid-19 minskat och de 
flesta av oss har blivit vaccinerade. Vi kan röra oss som vanligt i samhället 
igen.  
Så äntligen har vi kunnat planera för kurser och aktiviteter hos oss! Vi har som 
vanligt en blandning av kurser, föredrag, utflykter och sociala sammankomster.  
 
Glöm inte att titta in på hemsidan, på Facebook eller på vår anslagstavla på 
Vegagatan för att se vad som är aktuellt, allt hinner inte komma med i  
tidningen. Eller kontakta kansliet på epost, telefon eller på plats. På kansliet 
har vi nu en ny medarbetare, Bodil, som vi hälsar välkommen! Bodil har ersatt 
Laine som har gått i pension efter många år hos oss.  
Vi önskar Laine lycka till med det nya livet!  
 
Vi önskar alla en fortsatt skön sommar och hoppas att vi ses till hösten! 
 
Karin Eriksson, ordförande 



Kurser Hösten 2022 
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 kurstillfälle, 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. 
 
Start: Måndagen den 22 Augusti, kl.10:00-12:00 
Plats: Datasalen. 
Ledare: Cleuda Smideland 
Kursperiod: Vecka 34-47 
 
 
 
 
 
Vi spelar 
 
Vi spelar olika typer av spel, gruppen väljer  
vad de själva önskar spela.   
Vi kommunicerar och räknar under gemytliga 
former. 
 
Start: Måndagen 22 Augusti, kl.10:00-12:30 
Plats: Grupprum 2. 
Ledare: Tomas Brude. 
Kursperiod: Vecka 34-47 



  
                                     Tisdagar 
 
Hur kommunicerar jag? 
 
Vi träffas och pratar så gott det går. Tanken är att vi tillsammans skall träna på 
att kommunicera samtidigt som vi har det trivsamt. Vi kan spela, lösa knep och 
knop m.m 
 
 
Start: Tisdagen den 23 Augusti, kl.10:00 -12:15 
Plats: Grupprum 1.                                         
Ledare: Bodil Hartzell.  
Kursperiod: Vecka 34-47 
 
 
Släktforskning 
 
En fortsättningskurs för er som tidigare har gått en släktforskningskurs. 
Vi använder Arkiv Digital och varje kursdeltagare har sitt eget abonnemang. 
 
 
Start: Tisdagen den 20 September, kl. 09.30-12.00 
Plats: Datasalen 
Ledare: Mats P. och Anders Andersson     
Avgift: Kursavgift 250:-  
Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031- 775 98 70 

                                Workshop Mobil / Ipad    
 
 
 
 
 
 
 
Till hösten kommer vi att ha workshops med Daniel Eriksson, datalärare från  
Folkuniversitetet.  
Han ger tips på hur du kan använda Mobil / Ipad för dig som inte är van vid  
internet.  
Det blir två tillfällen så tveka inte att kontakta oss för att säkra din plats. 
 
 
Tid: 13 September och 22 November, Kl. 17.00-19.15 
Plats: Vegagatan 55, Göteborg 
Kostnad: 40 kr inbetalas till plusgirot 16 61 59-4. 
 
Anmälan: Till Afasiföreningen på kansli@afasigbg.se, tel. 031-121706  
eller Strokeföreningen på tel. 031-7759870. Senast en vecka innan.  



                                              Onsdagar 
 
 
Datorkurs för dig som har afasi 
 
 
Nybörjar och fortsättningskurs i hur man använder en dator.  
Vi lär oss också använda de vanligaste programmen. 
 
Start: Onsdagen den 24 Augusti, kl.13:00-15:15 
Plats: Datasalen. 
Ledare: Per-Olof Stolt 
Kursperiod: Vecka 34-47 
 

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. 
 
Start: Torsdagen 25 Augusti, kl.10:00-12:15 
Plats Grupprum 3. 
Ledare: Jan Björklund. 
Kursperio: vecka 34– 47 

      Fredagar med Mötesplats Afasi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fredagen den 26 Augusti 2022, Kl.12.15-14.00 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. 
 
                                                
 
                               Välkomna nya som gamla deltagare. 
                                                  Ledarna 
 
                 
                     Avgift för fika tillkommer. Ingen anmälan behövs. 



                                          
           AFASIKONFERENS PÅ LJUNGSKILE FOLKHÖGSKOLA  
                              DEN 24-25 SEPTEMBER 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lördag den 24/9 
 
09.00-10.00 Kaffe 
10.00-10.15 Samling 
10.15-11.15 Grön Rehab 
11.30-13.30 Godocs balansplatta och ställning. 
12.30-13.30 Lunch 
13.30-14.30 Kaffepaus 
15.00-16.30 Sömnens betydelse för hälsan 
17.00-18:00 Middag 
19:00 Underhållning 
 
Söndag den 25/9 
 
07.30-09.00 Frukost 
09.00-10.00 Levande bibliotek 
10.00-10.30 Kaffepaus 
10.30-11.30 All Age Hub Projekt 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.30 Afasiförbundet  
14.30-15.30 Utvärdering med kaffe och avslut. 
  
Posta eller maila anmälan senast 15 augusti till: 
 
SV Västra Götaland                E-post: vgregion@sv.se  
Junogatan 3                            Tfn: 0522-65 33 33                                                              
451 42 Uddevalla  
 
Under vecka 27-31 har SV Västra Götaland stängt. Det går bra att anmäla sig 
per mail under tiden. 
 
Frågor besvaras av: Barbro Hallabro-Vaara på tel.nr. 0762-25 86 42. 
För priser och övriga info var god gå in på www.afasigbg.se  



             Jag vill helst gå på dessa kurser.   ( prioritera 1,2,3) 
   
 
 
DATORTRÄNING LEXIA 
för dig som har Afasi            måndagar    kl. 10.00 - 12.00……….. 
                                                                             
VI SPELAR                                     måndagar     kl. 10.00 -12.30……….. 
  
HUR KOMMUNICERAR JAG?      tisdagar        kl. 10.00 -12.00………... 
 
DATORKURS                                 onsdagar      kl. 13.00 -15.15……….. 
 
DISKUSSIONSGRUPP                  torsdagar      kl. 10.00 -12.15……….. 
 
 
 
SLÄKTFORSKNING och MUSIK MED MARTIN SKAFTE: Anmälan till 
Strokeföreningens kansli, tel. 031-7759870 eller info@strokevg.se 
 
 
MÖTESPLATS AFASI :  Det är öppet hus , behövs ingen anmälan.        
 

 
Skynda dig att skicka in anmälan, det är många som vill gå på  
kurserna!  Sista anmälningsdag 5 Augusti 2022. 
 
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. 
 
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  
 
E-mail: talltjanst.gbg@vgregion.se. Ring direkt på telefon. 010 441 23 30 eller   
Mobil 070-357 05 02  
                             

Tolkcentralen, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg.  



    Föreläsning och information från Göteborg stad. 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Matsdotter kommer till oss och informerar om förvaltningen för  
funktionsstöd och Josiane Bolenge Kamparås berättar om Tre generationer 
kvinnor i Kongo.  
Båda Christina och Josiane är utvecklingsledaren för Förenings- och  
Organisationsstöd inom Göteborg stad. Aktiviteten gör vi tillsammas med 
Strokeföreningen, Epilepsiförening, Hjärnkraft och Neuro. 
 
Tid: Måndagen den 29 Augusti. kl. 15.30-17:00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Kostnad: 40 kr. betalas in till pg 288760-2 ellert swisha 1232844652. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-12 17 06,  
e-post: kansli@afasigbg.se senast den 25 Augusti.  
 

 

             Föredrag om bin och visning av bigård  
 
 
 
 
 
 
 
Tomas Olsson från Biodlarföreningen kommer att berätta om bin och dess  
betydelse för samhället och naturen, tambin och biodlingen som del i  
tryggandet av biologisk mångfald.  
Utgångspunkt blir i vår lokal på Vegagatan sedan promenerar vi till  
Fruktlunden/bigården.  
 
Vid dåligt väder stannar vi kvar i afasiföreningens lokal. Då visas det ett  
bildspel/presentation och vi får en beskrivning av Biodlarföreningens  
ambitioner att bygga en ny bigård med verksamhet i Slottsskogen.  
 
 
Tid: Torsdagen den 1 September 2022, kl. 10:00 
Pris: 30kr /fika. Swish: 1232844652 
Plats: I afasiföreningens lokal på Vegagatan 55, sal 3 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706, mobil 0706 121706 eller maila till 
kansli@afasigbg.se , senast torsdagen den 25 Augusti. 



 

                      
                                                                   
 

                     Besök på Aeroseum i Säve. 
 
Vi får en guidad tur i Säves undre värld. 
 Aeroseum i Säve har ett antal utställningar som 
främst handlar om Kalla Krigets företeelser men även  
andra verksamheter som har med flyg att göra.  
 
När: Onsdagen den 31 Augusti, kl. 11.00  
Plats: Säve Depå, Holmvägen 100/Nya bergets väg 50. Lokaltrafik: Buss 
35 avgår från Hjalmar Brantingsplatsen och stannar vid  
hållplats Granhäll (10 min promenad)  
Kostnader: 100kr medlemmar, icke 120kr.( tillkommer lunch/fika kostnader) 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 , e-post kansli@afasigbg.se  
senast den 25 augusti. 
 

                                  Promenadgruppen 
 
 
     
 
 
Vi samlas i våra lokaler på Vegahuset och går sedan en skön  
promenad tillsammans i slottskogen. Vi går i lugn takt med eller utan  
hjälpmedel. Vi avslutar med en god fika/lunch på Villa Belparc.   
Blir det regn så ställer vi in. 
 
Datum: Onsdagen den 7 September, k.10.00 
Plats: Vegagatan 55,  
Avgift: Kostnad för fika/lunch. 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706, mobil 0706 121706  
eller e-maila till kansli@afasigbg.se senast fredagen den 5 Sept. 

                                                                                 
 

                              MUSIK MED MARTIN SKAFTE  
 
Under fredags förmiddagarna leder Martin Skafte,  
ledare från folkuniversitetet, grupperna som lyssnar  
på musik i olika stilar och umgås över en kopp kaffe.   
 
Start: Fredagen den 23 September, Kl. 11.00-12.00 
Plats: Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg 
Avgift: 150kr för 10 tillfällen, betalas till pg 16 61 59-4.  
Anmälan: Till strokeföreningen på tel. 031- 7759870 eller info@strokevg.se.  
 
Det är begränsat antal platser så skyndar dig med din anmälan!  



  
  
  
Den 10 oktober firar vi Nordiska Afasidagen. Afasiförbundets Den 10 oktober firar vi Nordiska Afasidagen. Afasiförbundets 
tema i år är:  ”Jämlik och ökad tillgång till logopeder i tema i år är:  ”Jämlik och ökad tillgång till logopeder i   
kommunerna.” Vi planerar att uppmärksamma detta på något sätt, kommunerna.” Vi planerar att uppmärksamma detta på något sätt, 
förslagsvis genom att vända oss till politiker i kommunen. förslagsvis genom att vända oss till politiker i kommunen.   
Har du idéer och/eller vill vara med så hör av dig till kansliet. Har du idéer och/eller vill vara med så hör av dig till kansliet.   
  
Håll också utkik efter information på hemsidan och anslagstavlan. Håll också utkik efter information på hemsidan och anslagstavlan.   

AFASIDAGENAFASIDAGEN  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 BESÖK I SYNAGOGAN 
 
Rabin Peter Borenstein visar oss den Judiska Synagogan i Göteborg.  
Besöket tar ca 45-60 minuter. Vi går och tar en fika på stan efteråt med de 
som vill.  
 
Tid: Måndagen den 3 Oktober, Kl.14.00 
Plats: Östra Larmgatan 12, Göteborg 
Kostnad: Valfritt besöksbidrag att skänka till deras verksamhet. 
Anmälan: Till Afasiföreningen på kansli@afasigbg.se, tel. 031-121706.  
Senast ons. 28 september.  

       Utställning på Konstmuseet 
 
 
 

I November går vi på en guidad tur på Konstmuseet och tittar  
på den finska och folkkära konstnären Albert Edelfelts målningar.  
Edelfelts konstnärskap spänner från kärv realism till moderna skildringar av 
storstadslivet i Paris.  
Utställningen introducerar konstnärskapet för en svensk publik.  
Göteborgs konstmuseum kommer även att lyfta fram Edelfelts  
kontakter med Göteborg och stadens samtida konstliv.  
 
Tid: Onsdagen den 16 November 2022, Kl. 11.30-ca13:00 
Plats: Götaplatsen 6, Göteborg  
Avgift: 100kr medlemmar, 120kr icke medlemmar. Betalas in till pg 28 87 60-2 eller 
swisha till 1232844652  
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller kansli@afasigbg.se   
Senast 10 November. 



 Kursavslutning med Jultema.    
 
 
 

 
 
Varmt välkomna att delta på Höstterminens kursavlutning med julmys! 
Det serveras goda jul landgångar med något gott att dricka, kaffe och kaka. 
Och för att göra det hela lite roligare kommer vi att spela bingo och även ha  
underhållning i form av musik på plats.  
Ta gärna med dina nära och kära. Du missar väl inte denna mysiga träffen?!  
 

Tid: Torsdagen den 1 December Kl.16.00-ca 18.30 

Plats: Vegasalen, Vegagatan 55. 
Avgift:100kr medlem ( Icke medlem betalar 175kr)  
Anmälan: Till kansliet Tel. 031-12 17 06 eller e-post  kansli@afasigbg.se 
 
Beloppet inbetalas till postgirokontot 288760-2 eller swisha 1232844652. 
Senast ons 23 november! Anmälan bindande. 
 

                                           Hagakyrkan 
 
Vi hälsas välkomna till lunchkonsert i kyrkan. 
Efteråt serveras sopplunch i Haga församlingshem  
till den som vill. 
 
Tid: Var god se på vår hemsida www,afasigbg.se  
Plats: Hagakyrkan  
Avgift: ca 40 Kr 
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller kansli@afasigbg.se.   
Anmälan är bindande. 

                                                                                       
                                           Höstresa     

 
   Till hösten planerar vi att göra en bussresa till Sandgrund i 
    Karlstad och titta på Lars Lerins konstutställning. 
 
  Troligtvis blir det i Oktober så hör av dig till kansliet och/eller                  
   håll utkik efter information på hemsidan och anslagstavlan.  
 


