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Omslagsbild: Halloween  
på Liseberg 2018. 
Foto: Rita Rak

Gustav Adolfs - fika 
Välkommen till föreningslokalen på Arkitektg. 2, 
vi bjuder på kaffe/te och Gustav - Adolf bakelse.

Dag:  Tisdag 6 november 
Tid:       Två sittningar, kl. 14.00 och kl. 16.00 
 
Anmälan: till kansliet senast 5 november tel. 031-711 38 04,  
eller e-post: info.gbg@neuro.se
           
OBS! Ange vilken av sittningarna du/ni önskar komma på.

Välkomna!

Välkomna att hyra Lillstugan på Strannegården
 
Medlemmar i Neuroförbundet Göteborg kan hyra Lillstugan på  
Strannegården i Onsala, under den del av året då vi inte har våra  
reguljära sommarveckor för gäster. Alltså inte veckorna 25 - 34.  
Stugan är nu helrenoverad ut- och invändigt med ett större  
toalettutrymme som är helt annpassat med dusch. Utrustat pentry finns 
och två sovplatser. 

OBS! Stugan har vandrarhemstandard vilket innebär att hyresgäster har 
med egna lakan och handdukar samt städar stugan innan den lämnas. 
Om du inte kan eller vill städa stugan är priset för städning 350 kr.

Kostnad: Endast medlemmar i Neuroförbundet kan hyra Lillstugan för  
200 kr/natt eller 900 kr/vecka. 

Om du vill hyra stugan, kontakta Madeleine på kansliet tel 031-711 38 04,  
e-post: info.gbg@neuro.se
                                                                                   Välkomna!



Julfest med medeltidstema

Plats:   Hotell Kusten, Kustgatan 10
Datum:  Torsdag 6 december
Tid:   Kl. 17.30 – ca 20.00
Pris:   200 kr för medlem. 400 kr för icke medlem och  
  ledsagare/assistent .Betalas till plusgiro: 1 21 30-1  
  när du fått din anmälan bekräftad.
Anmälan:  Till Kansliet senast 29 november. Först till kvarn gäller
Kontakt: Tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

 
Kom i stämning inför julen med Neuroförbundet Göteborg!
I forna tider hette det att ”dricka jul”, därför börjar vi kvällen med att skåla in julen tillsammans. 
Till toner av medeltidsensemblen Jordbrand sätter vi oss sedan till bords för en medeltida buffé av läckerheter.  
 
Julegåvor var inte vanliga under medeltiden men spel och gamman desto mer. Därför kommer vi arrangera  
vårt traditionsenliga lotteri med vinster enligt temat. 
 
Markera redan nu i kalendern och anmäl dig så snart som möjligt för att garantera dig plats vid årets absolut mest 
stämningsfulla vinterarrangemang. 

Hjärtligt välkomna!

Aktiviteter

Medeltidsensemblen Jordbrand Medeltida julbord

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag den 25 november 
 Vi ser filmen ”Tårtgeneralen” 

Tårtgeneralen är Filip Hammars och Fredrik Wikingssons debutroman från 20 november 2009. Boken utspelar sig 
1984 och handlar om den svenska staden Köping och karaktären Hasse P, en ”lirare” som är nyinflyttad i staden.

 Lokal:      Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 

Tid:         Kl. 14.00 - ca 16.00 

Kostnad:         25 kr för film med dryck och tilltugg 

Anmälan:        Till Strokeföreningen senast  torsdag före varje film på tel 031- 775 98 70 
       eller e-post: info@strokevg.se

Ett tips: Passa på att äta söndagsmiddag som serveras på café Ärtan en trappa upp innan 
filmen, pris 80 kr.
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Aktiviteter

Blås - och tarmpåverkan vid neurologisk sjukdom/skada
Måndagen den 5 november kl. 18:00 - 20:00 

Åsa Berggren Persson, uroterapeut på Wellspect kommer och föreläser och efter finns det tid för frågor  
och visning av produkter.

Kostnad:           20 kr, fika ingår 
Kontakt:            telefon 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se
Anmälan:          till kansliet senast torsdagen den 1 november

             
      Hjärtligt välkomna! 

 

                                                                                                      

Anhörigkonferens 8 nov - fri entré

Under hösten arrangerar Neuro konferenser på tre orter som riktar sig till anhöriga till personer med neurologisk 
skada eller sjukdom.

Vid besked om en neurologisk diagnos kan livet ställas på ända. Även för anhöriga och goda vänner. Vad händer 
nu? Vad kan jag som anhörig göra? Samhällsstöd? Träffa andra?

Välkommen till en kväll med fokus på anhörigas situation vid neurologiska diagnoser.

Huvudföreläsare är Lennart Björklund, psykoterapeut, med mångårig erfarenhet av råd och stöd till anhöriga.  
Neuroförbundet informerar om vad vi kan bistå med, samt även om stöd från samhället t. ex. sjukpenning,  
hemtjänst, avlösning etc.

Konferenserna arrangeras utifrån önskemål i den enkät till anhörigmedlemmar Neuro skickade ut i juni 2018.

Plats:            Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg
Dag:           Torsdag 8 november
Tid:           17:00 - 21:00, kaffe & smörgås kl 18:00

Kostnad: Fri entré för medlem, eller den som blir medlem senast under konferensen, övriga 50 kr.  
Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag är den 1 november. Först till kvarn gäller.
OBS: vid avbokning senare än 3 dagar innan konferensen faktureras 100 kr.

För mer information och anmälan till konferenserna,  
se neuro.se/anhorigkonferens2018
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Mattcurling i epilepsiförenignens föreningslokal
 
Epilepsiföreningen har tillgång till en curlingmatta och erfoderliga tillbehör för inomhuscurling. Vi träffas i fören-
ingslokalen på Slottsskogsg 6. Under ledning av Anders Andersson kör vi lite utbildning och om de närvarande så 
önskar därefter några tävligsomgångar. Fika serveras under kvällen.

Krävs inga specialskor men för att skona mattan är det bra att byta till innerskor eller sockor. För att kunna planera 
fika är det bra om ni anmäler er senast dagen innan.

Dag:                    Torsdag 22 november
Tid:          Kl. 18.00 - 20.00
Plats:                   Epilepsilokalen Slottsskogsg 6
Anmälan:            Anders Andersson: anders.k.andersson@gmail.com eller
                             Mariella Olsson, telefon 0768-91 59 49 
                                                                                                              

Aktiviteter

Inbjudan till ölprovning med Höst - tema 

Vi provar olika öl - sorter som passar till höstens mat samt njuter av något gott att äta.

Dag och tid:            Onsdag den 14 november kl.18.00 - 20.00 
Plats:                       Föreningslokalen, Arkitektg 2, Göteborg  
Avgift:          150 kr/person
Anmälan:        senast 12 november till kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 

När ni fått er anmälan bekräftad betalas avgiften in på förenignens plusgiro 1 21 30-1,
märk betalningen med  ”Ölprovning”.
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 Specialiserad rehabilitering och folkhögskola!
På Valjeviken i Sölvesborg erbjuder vi neurologisk rehabilitering. Valjevikens 
folkhögskola erbjuder utbildning i kombination med rehabilitering. Eller kurser 
i samverkan med din förening.

Valjevikens rehabilitering erbjuder:
Rehabilitering/träning.
Rekreation
Diagnoskurser och temakurser 
 - rehabilitering där du tillsammans   
 med andra med liknande diagnos    
får lära dig mer om sjukdomen eller   
 olika träningsalternativ. 
Dygnet runt assistans
Tillgänglig miljö/anpassat boende

Valjevikens folkhögskola erbjuder:
Behörighetsgivande utbildningar
Intressebaserade utbildningar
Yrkesutbildningar
Samverkanskurser
Tillgänglig miljö/anpassat boende
Kombination m. rehabiliteringsinsatser
Dygnet runt assistans

Läs mer på vår hemsida
valjeviken.se!



Diagnosträffar

 
ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros

• Du som har diagnosen ALS 
• Du som är anhörig
• Du som är personlig assistent 

 Är välkommen till träffar där du har möjlighet att 
ställa frågor, få värdefulla tips, hjälp med ansökninar 
eller tala med någon i samma situation. Träffarna 
sker i samarbete med Neuroförbundet Göteborg.  
 
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter håller i 
träffarna.

Datum:  Torsdag den 29 november 
Tid:   Kl. 13.30 - 15.30
Plats:   LaSSe Brukarstödcenter, 
  Kämpegatan 3, Göteborg.

Anmälan senast två dagar innan varje träff.

Tel. för anmälan 031-84 18 50,   
eller e-post: brev@lassekoop.se

 
Caféträff  för medlemmar med MS

Ni är inbjudna till en fikaträff,  
ett bra tillfälle att få prata med andra i samma situation.  

Dag:         Tisdag den 13 november  
Tid:           Kl. 18.00 - 20.00
Plats:            Föreningslokalen på Arkitektg 2 
Anmälan:     till Kansliet tel 031-711 38 04  
                     eller e-post: info.gbg@neuro.se

                                                                                                                                                                   Välkomna, hälsar Sara                                         
Kommande datum: 11/12    
 

Café KonstArten - söndag 4 november kl 14.00 - 16.30 

Margareta Svensson är värdinna och visar filmen om ”Gabriele Münter”,  
den tyska konstnärinnan. Dessutom blir det som vanligt konstdiskussioner  
och trevlig gemenskap. 
 
Tid:                       Kl. 14.00 - 16.30 
Anmälan:           Till kansliet på tel 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 
Kostnad:           30 kr vid besök i föreningslokalen 
 

Kommande datum: Söndag 9/12 besök på Göteborgs konstmuseum,  
vi samlas på konstmuseet kl. 14.00. 

 
     

 
Borgen, lokalgrupp i Kungälv

Tid:             Onsdag den 21/11, kl. 13.30  
Plats:          Missionskyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv 

Välkomna, hälsar Inger tel: 0303-21 11 28 &  
Lars-Gunnar tel: 0705-94 45 72

Kommande träff: Onsdag den 12/12

KonstArten

Välkomna till Tjej - fika med Jul - tema
Träff för bara oss tjejer! Vi fikar och pratar om det som faller oss in.
 
Tid:  Kl. 15.30 - 17.30 
Dag:  Måndag 26 november
Plats:   Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg 
Avgift:  20 kr betalas på plats 
 
Anmälan senast onsdag 21 november till kansliet på tel: 031-711 38 04 
eller via e-post: info.gbg@neuro.se   
            Hjärtligt Välkomna!

Aktiviteter
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                                         Gabriele Münter, 
Still life with Flowers in a white vase, 1935.
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Reseskildring

Vikingatid, sötvattensskärgård och havets läckerheter

Resan i augusti gick österut. Vi besökte Skara och 
Varnhem där Evert Jonsson berättade om de tidigt 
kristna vikingarna och alla kungar som begravts i  
Varnhems klosterkyrka.  
   Många av oss minns Dag Stålsjö och hur ifrågasatt 
hans historieskrivning blev men nu verkar en hel del 
av det han sa fått stöd av ny forskning. 

Lite regn och snålblåst till trots gick många av oss en 
tur ut på fågeludden och tittade på Hornborgasjöns 
Naturrum efter att vi ätit lunch på restaurang  
Doppingen.  
   Därefter en kort bussfärd förbi Ekornavallen och 
Gudhems klosterruin till Mössebergs Kurort. Här 
bodde vi två nätter och avnjöt mycket goda måltider i 
deras vackra matsal i jugendstil. Lite tid fanns det till 
att besöka spaanläggningen eller ta en brant prome-
nad upp till djurparken. 

Nästa dag åkte vi norrut till Askersund vid Vätterns 
norra strand. I den handikappanpassade båten M/S 
Wettervik fick vi en fin tur. På väg ut till Grönön  
passerade vi många vackra öar i denna Sveriges 
största sötvattensskärgård med närmare 250 (!) öar, 
kobbar och skär. De flesta av oss hade aldrig tidigare 
varit där.  
   Vi hann också med att fika i den lummiga  
hembygdsparken och handla på Venus choklad.  
   Söndagen tillbringade vi i lugn och ro på kurorten. 
Innan vi lämnade Falköping hann vi naturligtvis med 
ett besök på Falbygdens Ost.

Vår andra resa gick upp till Tanum Strand i Bohuslän 
första helgen i oktober. Tema för resan var  
skaldjursbuffé och Ukulelekurs. En lite udda kombina-
tion kanske. 

                                                                                   

Några åkte med för att de älskar skaldjur och några 
andra åkte med trots att de inte gillar skaldjur men väl-
digt gärna ville lära sig spela ukulele.              

Skaldjursbuffén var jättefin och stämningen hög. Hur 
det blir med det fortsatta ukulelespelandet får vi väl 
se framöver. Vår lärare hade fullt upp med att få oss 
att stämma våra instrument. På plats lät det inte så 
imponerande men flera köpte med sig en ukulele hem 
för att träna vidare. Till årsmötet kanske vi kan se fram 
emot ett smakprov!

På lördagen besökte vi Bohusläns museum i  
Uddevalla där man levandegör historien med hjälp av 
olika personers berättelser. Utifrån olika teman får de 
stiga fram och berätta om sina levnadsvillkor och upp-
levelser.

Nu planerar vi för 2019. Välkomna att följa med oss 
då!

             
   Gunilla Hållander-Andersson

                                                        

M/S Wettervik går i Vätterns norra skärgård.

                                           Tanum Strand, skaldjursfat.
                                    Foto: Gunilla Hållander-Andersson

Askersund båttur.



POSTTIDNING  B

 Kansliet
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711 38 04   
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida neuro.se/goteborg
Plusgiro: 1 21 30-1   Bankgiro 5416-5840   
Swish: 1232373066
Öppettider: Måndag-torsdag, kl. 10.00 - 15.00
Telefontid: Kl. 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt måndag - torsdag 
Caroline Persson måndag - torsdag
Terese Antonsson måndag - torsdag
Kicki Forslund måndag - torsdag
Rita Rak måndag - torsdag 

Kompassen - Råd & stöd 
Caroline Persson                  måndag - torsdag
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

Strannegården 
Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 0300-613 09 (juni-aug)

 
Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson    Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andersson   Tel: 0705-94 45 72
 
Neuroförbundet Västra Götaland
Adress:      Kapellvägen 1  
      451 44 Uddevalla
      Tel: 0522-193 66  
      E-post:  va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Adress:                                  Neuroförbundet,  
                                              Box 490 84,  
                                              100 28 Stockholm 
                                              Tel. 08-677 70 10,  
                                              e-post: info@neuro.se
Hemsida:                               www.neuro.se   

Styrelsen 2018
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord. ledamöter 
Vice ordförande:   Claes Anneling   031-41 22 01
Kassör:   Kent Andersson   0708-88 03 10
Sekreterare:   Maria Hagsten   Kansliet 
Ledamot:   Michael Ahlberg   0709-66 5152
   Martin Rådberg   076-134 51 70  
   Runa Zetterman   031-87 20 74 
Suppleanter:            Kjell Selander   Kansliet

   Ted Ekenberg   Kansliet
   Erik Dahlström   Kansliet

 
Valberedningen 
Sara Ekström, Madeleine Kyllerfeldt, Margareta Svensson.  
Kontakta kansliet för telefonnr.
 
Kontaktpersoner för olika diagnoser
MS      Kontakta kansliet           031-711 38 04 
MG      Margaretha Andersson  031-711 38 04
CP      Daniel Lindstrand          031-711 38 04
ALS      Eva de Coursey             031-711 38 04
NMD      Eva de Coursey             031-711 38 04
Spasmodisk dysfoni
      Gunilla Koch             031-708 55 65 
CMT      Yvonne Henriksson       0730-71 18 54
Narkolepsi      Lois Bisjö             0709-26 18 80   
Myositer      Lena Hellman             031-15 26 89           
Polyneuropati      Mikael Fognäs  mikael.fognas@neuro.se               
Parkinson      Roar Vik             031-21 86 14
Huntington      Susanne Zell             0707-60 55 52
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

 
Kontakten
Redaktör:                Rita Rak, kansliet, tel 031-711 38 04
E-post:                  kontakten.gbg@neuro.se

Sista inlämningsdag för material till Kontakten:  
5:e i varje månad!
Annonser & bidrag: Kontakta Rita på kansliet

Tryckeri:      Grafisk Support Dahlberg AB, V. Frölunda

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2018 är 360 kr för medlem med eller utan  
neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 180 kr. 
Kontakta kansliet tel 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se  Plusgiro för avgiften är 1170 - 0
Om du blir medlem i september-december gäller avgiften för nästkommande år.

MUSKELFONDEN - Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar - Plusgiro: 90 08 39 - 2
Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings & Byggnadsfonder -  Plusgiro: 1 21 30 -1 

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1 
411 16 Göteborg


