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Aktiviteter

Julfest a la balla 80-tal
 
Plats:  Hotell Kusten, Kustgatan 10

Datum:                  Torsdag 5 december

Tid: 	 										Kl.	17.30	–	ca	22.00

Pris: 	 250	kr	medlem,	450	kr	ej	medlem

Anmälan:       via	länk	på	hemsidan	senast	25	november.ia länk

Kontakt:															Tfn	031-711	38	04	eller	mail:	info.gbg@neuro.se

 

Fira in julen med en störtskön kväll tillsammans med Neuroförbundet Göteborg.  

Det blir ett mega ball partaj med glitter i temat. 

 Vi	tar	oss	tillbaka	till	det	ljuva	80-talet	i	allt	från	kläder	och	mat	till	musik.	Mycket	glitter	och	gamman.	
Vi	startar	med	en	välkomstdrink	smått	besläktad	med	isbjörn	och	fortsätter	sedan	med	en	bauta	buffé	
komponerad	av	80-talets	mest	utmärkande	krubb. 

Efter	maten	följer	ett	tvättäkta	80-tals	disco	med	tidstypiskt	glitter	 
och	riktigt	balla	DJ’s.

Vi	garanterar	att	samtliga	deltagare	kommer	att	baxna	 
innan	kvällen	är	slut. 
 
 
 Hjärtligt	välkomna!

 Att vara man och leva med neurologisk sjukdom 

Gruppen	leds	av	docent	och	neurolog	Lennart	Persson	och	vid	mötet	får	gruppen	besluta	själva	om	fler	träffar. 

Dag och tid:         Onsdag	den	2	oktober	kl.	18.00	-	20.00
Plats:                    Epilepsiföreningens	lokal	på	Slottsskogsgatan	6
Anmälan:             Mariella	Olsson,	telefon	076-891	59	49,	mariella.olsson@liberal.se

Ange	vid	anmälan	att	du	är	medlem	i	Neuroförbundet.

Söndagsmiddag på Strannegården
Tillfälle för dig som inte varit på Strannegården att se vår anläggning.  
Vi dukar upp en två rätters middag, det kommer att servas husmanskost. OBS! Begränsat antal platser.
 
Datum och tid:   Söndag den 6 oktober, sista för i år, kl. 15.00 - 17.00
Pris:                      För medlem 120 kr, ej medlem 200 kr inkl. måltidsdryck & kaffe.  

Betalning görs via SWISH 123 237 3066 eller via plusgiro 1 21 30-1
Anmälan till kansliet senast varje torsdag i varje vecka,	tel,	031-711	38	04,	 
e-post:	info.gbg@neuro.se

Vid förhinder när kansliet är stängt och du anmält dig och inte kan komma, kontakta 
Maggie Andersson via e-post: maggie.andersson@gmail.com eller tel 0706-27 18 99.   
Det är viktigt att hon vet hur många som kommer. Foto:	pixabay.com
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För	att	Kontakten	skall	komma	ut	till	
medlemmarna	i	tid	måste	allt	 
material	som	ska	publiceras	vara	 
redaktören	tillhanda:	
Senast den 5:e i varje månad.

Redaktör: Rita	Rak
Ansvarig utgivare: Tor Farbrot
Redaktion: Rita	Rak,
Madeleine	Kyllerfeldt.

Bidrag till Kontakten skickas  till:
Neuroförbundet	Göteborg
Kontakten
S.	Larmgatan	1 
411	16	Göteborg 

Fax:	031-13	16	66
E-post:	kontakten.gbg@neuro.se

Annonser:  
Helsida		 2	000	kr
Halvsida		 1	200	kr
1/4-sida		 			900	kr
1/8-sida		 			700	kr
priserna	är	samma	
för	färg	och	svart-vitt.

Från redaktionen

Från Kansliet
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Omslagsbild:	Höstlöv	i	 
Änggårdsbergen 

Foto:	Rita	Rak

Lägenhet på Teneriffa - att låna! 

Neuroförbundet	i	Göteborgs	medlemmar	(i	första	hand	för	dig	med	 
ms-diagnos),	kan	ansöka	om	att	låna	den	andelslägenhet	på	hotell	Mar	
y	Sol,	som	Greta	Bernhardsson	donerade	till	en	av	våra	stiftelser.
 
Du	kan	ansöka	om	att	låna	lägenheten	under	en	tvåveckors	period	år	
2020,	vecka	6	och	7	eller	8	och	9.	Lägenheten	är	en	”Studio”	avsedd	för	
1-2	personer	och	du	som	söker	kan	ta	med	dig	en	person.	Du	som	hyr	
lägenheten	beställer	själv	din	flygresa	och	övriga	kringtjänster.

Sista ansökningsdag för lån av lägenheten är 1 oktober.

Kontakta	kansliet	eller	gå	in	på	 
hemsidan	för	ansökningsblankett	och	
mer	info:	 

Tel.	031-711	38	04	 
E-post:	info.gbg@neuro.se
Hemsida:	www.neuro.se/goteborgHotell	Mar	y	Sol	på	Teneriffa.

Hilda Henrikssons Fond

Ur	denna	fond	kan	företrädesvis	du	med	MS	eller	CP	söka	som	bor	i	 
Göteborg	med	omnejd.	Även	du	som	har	en	annan	neurologisk	sjukdom/
skada	kan	söka	bidrag	ur	fonden.	 

Sista ansökan för hösten är 15 oktober 

 Ansökningsblankett	får	du	från	kansliet	tel.	031-711	38	04,	  
e-post:		info.gbg@neuro.se		eller	hämta	blankett	från	vår	hemsida: 
www.neuro.se/goteborg	under	fliken	nyheter.	
 
Önskar	du	ytterligare	information	lämna	namn	och	tel	nr	till	kansliet	så	
ringer	Eva	upp	dig.

Välkommen att hyra Lillstugan på Strannegården!
 
Medlemmar	i	Neuroförbundet	Göteborg	kan	hyra	Lillstugan	på	Stran-
negården	i	Onsala,	under	den	del	av	året	då	vi	inte	har	våra	reguljära	
sommarveckor	för	gäster.	Alltså	inte	veckorna	25	-	32.	
 Stugan	är	nu	helrenoverad	ut-	och	invändigt	med	ett	större	toalettutrym-
me 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.

 
Avgift: Endast	medlemmar	i	Neuroför-
bundet	kan	hyra	för	200	kr/natt	eller	900	
kr/vecka. 

Om	du	vill	hyra	stugan,	kontakta	 
Martin	Rådberg	tel.	0761-345	170,	
e-post:	claesmartineliasson@gmail.comLillstugan	på	Strannegården	i	Onsala.



Aktiviteter

”Sound of Music” på Lisebergsteatern 19 och 20 oktober
Vi samlas utanför huvudentrén kl. 12.15 båda dagarna. 

Föreställningen	börjar	kl.	13.00	och	beräknas	vara	slut	ca	kl.16.00.	Det	kommer	att	vara	en	paus	på	20	minuter. 

Lisebergs-parken	har	öppet:	19	oktober	till	kl.	23.00,	20	oktober	till	kl.	21.00

OBS! Vi har 6 biljetter kvar till lördagens föreställning,  

dock ej någon rullstolsplats. 

Pris: medlem	475	kr	ej	medlem	595	kr.

För bokning ring kansliet tel. 711 38 04 och prata med Madeleine. 

Utbildningseftermiddag om epilepsi, stroke och afasi
Utbildningen	är	ett	samarrangemang	mellan	Neurosjukvården	vid	Sahlgrenska	Universitetessjukhus,	 
Epilepsiföreningen,	Strokeföreningen,	Afasiföreningen	och	Folkuniversitetet.
Denna	utbildning	riktas	till	personal	och	anhöriga	till	personer	med	neurologisk	sjukdom	som	epilepsi,	stroke	och	
afasi.

Medlemmar	i	de	samverkande	föreningarna	Epilepsiföreningen,	Strokeföreningen,	Afasiföreningen	och	 
Neuroförbundet	är	också	välkomna	att	delta.

Specialistläkare/neurolog	Petra	Redfors	föreläser	om	modern	behandling	vid	akut	stroke.	Med.	doktor/neurolog	
Anna	Edelvik	föreläser	om	nytt	epilepsicentrum	på	SU	och	om	aktuellt	kring	epilepsikirurgi.	Epilepsisjukskö-
terskorna	Kristina	Lisovska	och	Eva	Gustavsson	talar	om	behandling	och	omhändertagande	av	personer	med	
epilepsi	och	stöd	till	anhöriga.

 

Dag och tid: Onsdag	den	23	oktober	kl.	13.00	-	16.00
Plats: Kongressalen,	Folkets	Hus,	Järntorget	Göteborg
Avgift: Ingen	kostnad
Anmälan: Till	mariella.e.olsson@gmail.com	eller	tel.	076	-	891	59	49
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Prova på iPad/smartphone 
Daniel Eriksson, datalärare vid Folkuniversitetet tipsar kring användningen av iPad och smartphone. Ta med egen 
mobil och/eller iPad för egen övning.

Dag och tid:          Tisdag den 8 oktober och den 19 november kl. 17.00 - 20.00 
Plats:        Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Anmälan:       Till Strokeföreningen, tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  
       senast den 1 oktober och den 12 november 
Avgift:          40 kr kaffe och tilltugg ingår

Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet.

Aktiviteter

Information teaterbiljetter
Strokeföreningen	har	lunchteaterbiljetter	till	några	av	höstens	föreställningar.
Ibland	kan	det	finnas	biljetter	kvar,	se	hemsidan	www.strokevg.se/goteborg/

Nationella Anhörigdagen 6 oktober, föreläsning
Professor Christian Blomstrand föreläser om anhörigas situation och hur viktiga anhöriga är.

I	många	år	var	Christian	klinikchef	för	Neurosjukvården	och	var	med	och	utvecklade	så	att	stroke-sjukvården	fick	
bästa	tänkbara	vårdkedja	med	akutsjukvård,	rehabilitering	och	samverkan	med	kommun	och	patientorganisatio-
ner.

Christian	har	länge	varit	med	i	forskningen	kring	anhörigas	situation	och	insåg	tidigt	vikten	av	rehabilitering	och	
kulturens	betydelse	för	hälsan.

Efter	föreläsningen	blir	det	mingel	med	kaffe,	kaka	och	godis. 

         VÄLKOMNA! 
   

Datum:                     Söndag	den	6	oktober
Tid:  Kl.	14.00	–	16.00
Plats: Vegasalen,	Vegagatan	55,	Göteborg

Pris:  Ingen avgift

Anmälan:  Till	Strokeföreningen	på	tel.	031-775	98	70	eller	 
     via e-post:	info@strokevg.se	senast	den	3	oktober.
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FÄRDTJÄNST, FLEXLINJEN - EN DEL AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

Per-Olof	Ek	från	Färdtjänsten	kommer	och	informerar	och	vi	får	ställa	frågor	som 

-	Får	man	åka	spårvagn	om	man	har	färdtjänsttillstånd?	 
-	Vem	får	åka	med	flexlinjen,	behövs	intyg	för	det	och	när	går	flexlinjen?	 
-	Får	man	ta	med	minicrosser	på	spårvagn	och	buss? 

	 	 	 	 	 	 	 VÄLKOMNA!
 
 
Dag och tid:          Måndag	den	21	oktober,	kl.	14.30	-	16.00
Plats:                     Vegasalen, Vegagatan	55,	Göteborg
Anmälan:	 Till	Strokeföreningen	på	tel.	031-775	98	70,	 
	 eller	info@strokevg.se		senast	den	17	oktober.
Avgift:	 30	kr	för	fika

Meddela	att	du	kommer	från	Neuroförbundet	vid	anmälan.

Inbjudan till vinprovning med höst-tema och röda viner
Onsdag 16 oktober kl. 18.00 - 20.00

Vi provar olika röda viner under ledning av Åsa & Peter Ringman, samt njuter av goda tilltugg. 

Plats:  Föreningslokalen	på	Arkitektgatan	2,	Göteborg 
Avgift:  Medlem	150	kr/person	inkl.	tilltugg,	ej	medlem	250	kr.

Anmälan senast onsdag 9 oktober till	kansliet	tel.	031-711	38	04,	e-post:	info.gbg@neuro.se

OBS! Begränsat antal platser

Betala	till	föreningens	plusgiro	1	21	30-1	när	du	fått	din	anmälan	bekräftad.

Foto:	pixabay.com

Foto:	pixabay.com

Nationella	anhörigdagen	är	instiftad	av	
Anhörigas	riksförbund.



Aktiviteter

inbjudan
Du är varmt välkommen på Stickhelg med StinaMaria! 
Vi samlas på folkhögskolan i Vara kl. 11.00 lördag  
6 december och myser med stickor och garn ända  
till söndag kl. 15.00 då vi avslutar med en eftermiddagsfika. 

Stickhelgen passar dig som aldrig stickat förut och även 
dig som stickar ofta eller rent av kanske är ett proffs. Alla är 
lika välkomna men för att du ska få ut det mesta av helgen 
är det bra om du är intresserad av att sticka. I kursavgiften 
ingår material till ett eget stickprojekt men ta gärna med 
dig ditt pågående stickprojekt om du har ett. Du kommer 
att få testa på att sticka olika strukturer och även designa 
din egen grytlapp. Vem vet? Kanske blir det den perfekta 
julklappen? 

Under helgen kommer det också finnas möjlighet att köpa 
garnkit, stickor, böcker och smycken. Jag som är kursledare 
heter Stina Tiselius och har stickat varje dag sedan mamma 
lärde mig hantverket när jag var 8 år. Idag är jag mönster-
designer och stickboksförfattare. Mina mönster är enkelt 
konstruerade och passar dig som uppskattar det enkla  
i stickandet och den avkoppling det ger. 

Varmt välkommen!

Bästa hälsningar  
Stina Tiselius

Neuro Västra Götaland arrangerar

Stickhelg med StinaM aria
anmälan
Du anmäler ditt deltagande genom att fylla i och skicka  
in bifogad blankett senast tisdag 29/10. Bekräftelse, 
schema och inbetalningskort kommer cirka 4 veckor  
innan kursstart.

Lokal
Folkhögskolan i Vara.

Tid 
Lördag 6 december, kl. 11.00 till söndag 7 december, vi 
avslutar med en eftermiddagsfika kl. 15.00. Ett detaljerat 
schema kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.

kursavgift
Kostnaden är 750 kr.

ingår i kursavgiften 
– Kurspåse med material till ett eget stickprojekt 
– Designa din egen grytlapp, workshop 
– Strukturstickning, workshop 
–  Stickrelaterad coaching, support och hjälp under  

hela vistelsen
–  Möjlighet att köpa garn, böcker och smycken ur  

Stina Marias sortiment
– En övernattning
–  Lunch, fika och middag under ankomstdagen, lördag 6/12
– Frukost, lunch och eftermiddagsfika söndag 7/12

Förkunskaper
Kurshelgen passar alla som är intresserade av stickning, 
oavsett nivå. Inga förkunskaper krävs. 

kursledare
Stina Tiselius, författare till böckerna Sticka grytlappar, 
Sticka enkelt till barn och Sticka till dig själv. Driver blogg 
och webshopp på www.stinamaria.se. Har en butik vid  
Garveriet i Floda. Heter Stinamariastickar på instagram, 
facebook och youtube.

WWW.STINAMARIA.SE
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 Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag  
Vi ser filmen ”Britt-Marie var här”  
Britt-Marie	lämnar	sin	man	efter	40	års	äktenskap	och	tvingas	bryta	upp	från	gamla	invanda	
mönster.	Det	enda	jobb	hon	kan	få	är	som	tränare	för	det	lokala	fotbollslaget	i	Borg,	en	liten	
ort	där	det	mesta	blivit	nerlagt,	men	där	väcks	också	drömmarna	om	en	andra	chans. 

Dag och tid:  Söndag	den	27	oktober	kl.	14.00
Plats:  Vegasalen,	Vegagatan	55,	Göteborg
Anmälan:  Till	Strokeföreningen	på	tel	031-775	98	70	eller	e-post:	info@strokevg.se

Inbjudan,  
Funktionsrätt Göteborg – vår chans att påverka kommunen
Funktionsrätt	Göteborg	(FGR)	är	en	paraplyorganisation	för	ett	femtiotal	funktionshinderföreningar	i	
Göteborgsområdet	och	arbetar	för	ett	samhälle	där	alla	är	fullt	delaktiga	och	jämlika.	 
Neuroförbundet	Göteborg	har	några	representanter	med	i	FGR	men	vi	behöver	bli	fler.	Har	du	ett	brinnande	
engagemang	och	vill	vara	med	och	påverka	utvecklingen	i	Göteborg	har	du	en	möjlighet	att	representera	
Neuroförbundet	Göteborg	i	de	lokala	funktionshinderråden. 
 Den	22	oktober	kommer	vi	ha	en	träff	för	nuvarande	och	nya	representanter.	Vi	bjuder	på	kaffe	och	smörgås.

Datum: Tisdag	den	22	oktober 
Tid:	 Kl.	17.00	–	19.00 
Plats:	 Neuroförbundets	föreningslokal,	Arkitektgatan	2,	Göteborg 

Anmälan	till	kansliet	via	e-post:	info.gbg@neuro.se	eller	på	tel.	031-711	38	04.

Boule, Lunch och Trevlig gemenskap!
Fredag den 8 november kl. 12.00 - ca 14.00,  
samling i entrén 11.45 på Boulebar, Rosenlundsgatan 8. 
 
Vi	får	en	introduktion	om	hur	spelet	fungerar	och	spelar	sedan	till	kl.	13.00.	Därefter	äter	vi	lunch.	Välj	mellan	en	
klassisk	flintastek	med	pommes	frites	och	bearnaisesås	eller	det	grönare	alternativet,	dagens	vegetariska	med	
säsongen	grönsaker.	Rätterna	serveras	med	krispig	sallad	och	baguette.	Kaffe	och	en	liten	kaka	ingår.	OBS!	Res-
taurangen	tar	inga	kontanter	om	man	vill	köpa	något. 
 
Avgift:	 Medlem	125	kr,	ej	medlem	175	kr 
Anmälan: Till	kansliet	senast	22	oktober	på	tel.	031-711	38	04,	 
	 e-post:	info.gbg@neuro.se 
 Ange	vid	anmälan	vilken	rätt	som	önskas	samt	eventuell	matallergi.

OBS! Begränsat antal platser!
Anmälan	är	bindande	och	betalning	görs	till	föreningens	plusgiro	1	21	30-1	när	du	fått	din	anmälan.	bekräftad,	
dock	senast	22	oktober,	märk	betalningen	med	”Boule”	och	namnen	på	deltagarna.

Foto:	pixabay.com

Välkomna på Tjej-fika med Halloween-tema 
Tisdag den 29 oktober kl. 15.30 - 17.30

Vi	fikar	gemensamt	med	tjejer	från	Stroke,	Epelepsi	och	Afasiföreningen	och	har	allmänt	trevligt.	 
Ta	med	ditt	bästa	humör. 

Plats:	 Föreningsloklalen	på	Arkitektgatan	2,	Göteborg
Avgift: 	 20	kr,	betalas	på	plats.
Anmälan:	 Senast	torsdag	den	24	oktober	till	kansliet,	 
	 tel.	031-711	38	04	eller	via	e-post:	info.gbg@neuro.se

Foto:	pixabay.com



Rehab i Göteborg
Välkommen till vår rehabverksamhet i Göteborg. 

Här kan du få hjälp med det mesta inom rehab såsom fysioterapi, 
arbetsterapi, hembesök, utlämning och utprovning av hjälpmedel. 

Vi erbjuder även kurser såsom 
Medicinsk Yoga, ReDo-metoden, KOL- och Artrosskola.

Hos oss har vi fysioterapeut med särskild kompetens inom neurologisk 
rehabilitering

Våra mottagningar utmärker sig även med kompetens inom akupunktur 
vid kolik, inkontinensbesvär och bäckenbottenträning.

Liksom andra rehabmottagningar inom vårdval rehab så gäller frikort, 
högkostnadskydd, ingen remiss.

100kr/besök. 

Tid inom 3 dagar och möjlighet till hembesök inom vårt närområde.

Välkommen att ringa oss på 031-919600 eller boka direkt på vår 
hemsida www.active.nu

Active Rehab, Kungsgatan 15, 413 01 Göteborg Tel: 031-919600

     MS-gympan          

Dag och tid: Onsdagar	kl.18.15	-	19.30 
Plats:	Sahlgrenska	Universitetssjukhuset,	 
Vita	Stråket	13,	plan	2	 
Avgift: 250	kr/termin
Anmälan	görs	till	kansliet	på	tel	031-711	38	04	 

Rullstolsdansen          

Dag och tid: Tisdagar	kl.18.00	–	20.00. 

Plats: Dalheimers	Hus,	Slottsskogsgatan	12		 	
Hultbergssalen 
Avgift: 150	kr	för	medlem,	450	kr	icke	medlem/termin 

OBS!	Träningsläger	i	oktober,	 
för	mer	info	se	vår	hemsida. 

RGRM -  
Vår fantastiskt roliga hjärngympa har startat

Torsdagar	på	Dalheimers	Hus.	 
Ring	kansliet	och	hör	om	det	finns	plats.

NMD-badet  
Bad	med	rörelser	i	varmvattenbassäng	på	Reumatologen	
Sahlgrenska,	för	dig	som	har	en	neuromuskulär	sjukdom.	

Dag och tid:		 Måndagar	kl.17.30	 
Plats: 	 Reumatologen,	Sahlgrenska 
Avgift:		 300	kr/termin	 
Är	du	intresserad	av	badet	men	inte	varit	med	förut,	ring	
Michael	Ahlberg	tel.	0709-66	51	52 

Idrottsaktiviteter
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  Julbord & Julmarknad på Liseberg
Fredag 22 november. Vi samlas vid huvudentrén kl. 12.30 

Tillsammans	går	vi	till	Hamnkrogen	för	gemensamt	julbord. 
Efter	maten	går	de	som	vill	runt	på	Julmarknaden. 

 

Anmälan:  Till kansliet senast 10 oktober	på	tel	031-711	38	04	eller	via	e-post:	info.gbg@neuro.se	
Kostnad: För	medlem	400	kr,	ej	medlem	475	kr.	I	priset	ingår	en	alkoholfri	dryck,	garderob	och	entré	till			
 julmarknaden.	 
 
Beloppet	sätts	in	på	Neuroförbundet	Göteborgs	plusgiro	1	21	30-1		när	ni	fått	er	anmälan	bekräftad.
Anmälan	är	bindande,	avgiften	ska	vara	föreningen	tillhanda	senast	10	oktober.

OBS! Begränsat antal platser!        Välkommen!

Inbjudan till föreläsning
Hur bibehåller vi vår känsla av trygghet i kölvattnet av nedmonteringen av LSS lagen? 

De	åtstramningar	som	görs	inom	den	personliga	assistansen	och	LSS	har	pågått	under	många	år.	Hur	gör	man	
för	att	känna	sig	trygg	under	detta	hot	om	indragning	av	insatser.	Maja	Koppfeldt,	psykoterapeut	och	grundare	av	
Mitt	Funktionshinder	föreläser	om	hur	man	kan	tackla	livet	och	hitta	sätt	att	stärka	sitt	mående	trots	att	otrygghe-
ten	i	samhället	växer.	

 Datum: Måndag	18	november

Tid:	 Kl.	17.30	–	19.30

Plats:	 Dalheimers	Hus,	Dalheimer	Salen

Avgift:	 Gratis	och	vi	bjuder	på	kaffe	och	smörgås

Anmälan: Via	länk	på	www.neuro.se/goteborg	senast 7 november

Önskar du hjälp att anmäla dig, kontakta kansliet på 031-711 38 04         Maja	Koppfeldt

Aktiviteter
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Reseskildring

Första stoppet på vår resa till Värmland blev Tössestu-
gan där vi fick en morgonfika i mysig miljö. Färden gick 
sedan till Klässbols Linneväveri där vi fick en alldeles 
fantastisk guidning av Dick Johansson. Han berättade om 
hur hans farfar Hjalmar och farmor Augusta hade startat 
linneväveriet hemma i sin bostad.  
   Som springpojk på ortens yllefabrik, utbildning och ar-
bete i Borås och Tidan hade Hjalmar fått stor erfarenhet 
och Klässbols Yllefabrik värvade tillbaka honom. Men 
ylle var nu i början av 1920-talet allt mindre attraktivt, 
yllefabriken lades ner och Hjalmar och Augusta satsade 
på fler linnevävstolar. Huset var inte så stort och åtta barn 
hade de så hur de fick plats med de stora vävstolarna är 
svårt att förstå. En hög jacquardvävstol gjorde t.o.m. att 
de fick ta hål i taket upp till andravåningen! Från tjugo-
talet fram till idag har familjens fyra generationer varit 
delaktiga i väveriet som gått från ett litet lokalt väveri 
till att nu bland annat vara kunglig hovleverantör och 
leverantör av dukar och servetter till Nobelfestligheterna 
(många meter till de borden!). 
   Ute i väveriet slamrade de mekaniska vävstolarna och 
många av oss hade minnen av tunga stenmanglar som 
kallmanglade handdukar och lakan vävda av lin. I bu-
tiken kunde man hitta både traditionella och moderna 
mönster, allt i en fantastiskt fin kvalité. I kvarnen som 
ligger alldeles nära väveriet åt vi en god lunch. Väl fram-
me i Sunne på Selma Spa tog några en promenad andra 
badade och tog behandlingar.  
 
Ett besök till Skulpturparken på Rottneros, Sagans Ekeby 
i Gösta Berlings saga, lockade många dag två. Förutom 
alla fasta skulpturer i parken pågick det tre utställningar. 
I Dianaparken visades skulpturer av Anna Gärberg, An-
nika Löb Mossberg, Frida Svensson, Gunilla Bergström, 
Kerstin Merlin Eriksdotter, Mia Fkih Mabrouk, Märta 
Anderdott och Ulf Johnsson. I apelallén visades Henny 
Kortenoeven skulpturer. Söder om kavaljersflyglarna vi-
sade Laura Gunnarsson sina skulpturer.  En imponerande 
samling i en fantastiskt vacker park. På kvällen var vi på 

Västanå Teater och såg deras föreställning EDDAN. Jon 
Fosse hade skrivit scenversionen som bygger på en sam-
ling nordiska kväden och verser från åren 800-1000 . En 
mustig berättelse om skapelse och undergång. Völvan, 
Oden, Loke, Tor och många fler i fantasifulla dräkter 
dansade fram texten till den alldeles speciella musiken.

Hemresedagen besökte vi Alsters Herrgård, Gustaf Frö-
dings minnesgård som ligger vackert vid Vänern. Här 
åt vi lunch och fick en intressant föreläsning om Gus-
taf Fröding och hans familj. Huvudbyggnaden köptes 
av Gustafs farfar 1837 och han iordningsställde den i 
det skick som den fortfarande har. Musik och vitterhet 
fyllde familjens hus men också svår sjukdom hos båda 
föräldrarna och Gustaf själv. Hans författarskap var 
mycket uppskattat redan under hans livstid och han var 
vid sin död 1911 nominerad till Nobelpriset i litteratur.
Sorgetåget vid hans begravning följdes av inte mindre än 
200 000 personer.

Innan vi startade vår hemfärd gjorde vi ett besök på 
Sandgrund som sedan vårt senaste besök utökats med 
ytterligare lokaler (det gamla danshakets kök). Med gui-
dens hjälp fick vi en god inblick i Lars Lerins konstnär-
skap. Två andra konstnärer fanns med som gästutställare; 
Leif Engström född 1992, hade stora motiv, natur och 
vardagsbilder. och K.G. Ohlsson med sina detaljrika och 
egensinniga gouacher i litet forma.

Fulla med intryck från det fantastiska Värmland återvän-
de vi till Göteborg. Flera av oss kommer säkert läsa mer 
av Eddan och Frödings poesi!

Tack till alla som var med på sommarresan!

Gunilla Hållander-Andersson
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Diagnosträffar

Parkinson - träffar

Träffar	för	dig	som	är	under	65	år.	Anhöriga	och	vänner	är	också	välkomna.	 
Vi	träffas,	umgås	och	stöttar	varandra.

Dag och tid:		 Torsdag	3	oktober	kl.	18.00	-	20.00 
Plats:		 Hard	Rock	Cafe	(	vi	har	ett	eget	rum	där).

Det	kostar	inget	och	ingen	anmälan	behövs	utan	det	är	bara	att	dyka	upp.	 
Vid	frågor	mejla	Charlotte,	e-post:	elgh1972@gmail.com	eller	ring	0709-757097.

ALS - Amyotrofisk Lateral skleros – träffar torsdagar varje månad

Du	som	har	diagnosen	ALS,	du	som	anhörig,	du	som	personlig	assistent,	är	välkommen	till	träffar	där	du	har	
möjlighet	att	ställa	frågor,	få	värdefulla	tips,	få	hjälp	med	ansökningar	eller	tala	med	någon	i	samma	situation.	
Träffarna	sker	i	samarbete	med	Neuroförbundet	i	Göteborg. 
 
Dag och tid:         Torsdag	31	oktober	kl.	13.30	–	15.30 

Plats:		 LaSSe	Brukarstödcenter 

Anmälan:		 Senast	2	dagar	innan	resp.	träff,	telefon	031-84	18	50	eller	e-post:	brev@lassekoop.se

Café KonstArten

Café KonstArten - söndag den 13 oktober

Margareta	Svensson	är	värdinna	för	Neuroförbundet	i	Göteborgs	konstcafé. Hon	brukar	berätta	om	någon	aktuell	
konstnär	eller	utställning,	ibland	visar	hon	film	med	konstanknytnig	och	ibland	besöker	vi	något	museum.	 
Dessutom	blir	det	som	vanligt	trevlig	gemenskap	och	konstdiskussioner. 
 
Dag och tid:          	Söndag	13	oktober	kl.	14.00	-	16.30 
Plats:        Föreningslokalen	på	Arkitektgatan	2,	Göteborg		
Anmälan:	 Till	kansliet	senast	torsdag	före	varje	träff	på	tel.	031-711	38	04,		
	 e-post:	info.gbg@neuro.se
Avgift:	 30	kr	vid	besök	i	föreningslokalen

Datum för kommande träffar: 10	november	och	15	december. 
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Sommarresa till Värmland

Fängslande	berättelse	om	Klässbols	väveris	historia.	 I	salongen	på	Alster	fanns	Frödings	olyckliga	kärlek	Hildegard	
tillsammans	med	övriga	familjemedlemmar,	alla	representerade	
av	kuddar	med	porträtt.

Nordisk	sommarkväll,	målad	av	Richard	
Berg	år	1899-1900.

Borgen, lokalgruppen i Kungälv

Inger	Larsson	tel.	0303-211128	och	Lars-Gunnar	Andersson	tel.	0705-944572	hälsar	nya	och	gamla	deltaga-
re	välkomna.

Dag och tid: Onsdag	23	oktober	kl.	13.30
Plats: Equmeniakyrkan,	Utmarksvägen	3,	Kungälv.

Caféträff för medlemmar med MS

Ni	är	inbjudna	till	en	fikaträff	där	vi	pratar	om	både	högt	och	lågt,	ett	bra	tillfälle	att	träffa	andra	i	samma	situa-
tion. Välkomna,	hälsar	Sara. OBS! Obligatorisk anmälan. 

Dag och tid: Tisdag	8	oktober	kl.	18.00	-	20.00
Plats:  Föreningslokalen	på	Arkitektgatan	2,	Göteborg
Anmälan:  Till	kansliet	tel.	031-711	38	04,	e-post:	info.gbg@neuro.se



POSTTIDNING  B

Neuroförbundet Göteborg  
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 
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:	 	 	 			Kapellevägen	1	A,	
	 	 	 			451	44	Uddevalla
	 	 	 			Tel:	0793-3710008	 	
	 	 	 			E-post:	va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Besöksadress:																						Neuroförbundet	
																																														Ågatan	12,	172	62	Sundbyberg 

Postadress:																											Box	4023 
																																														Vegagatan	5,	172	34	Sundbyberg 
Tel:																																									08-677	70	10,	 
E-post:																																			info@neuro.se
Hemsida:																															www.neuro.se			 

Styrelsen 2019
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord.	ledamöter	

Vice	ordförande:   Runa	Zetterman	 			031-87	20	74
Kassör:	 		Kent	Andersson	 			0708-88	03	10
Sekreterare:	 		Maria	Hagsten	 			Kansliet 
Ledamot:	 		Michael	Ahlberg	 			0709-66	51	52
	 		Martin	Rådberg	 			076-134	51	70	 	
   Lars	Blomqvist	 			Kansliet 
Suppleanter:												Patrik	Brandby	 			Kansliet

	 		Ted	Ekenberg	 			Kansliet

	 		Erik	Dahlström	 	Kansliet 

	 		Margaretha	Sahlin								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	 													0739-55	45	80	
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	09
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	2019	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


