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stroke-bladeT
strokeföreningen mot hjärnans kärlsjukdomar
Vädret har varit bistert under vårvintern men denna bisterhet har mildrats av
alla de aktiviteter vi har i Strokeföreningen Malmö: Projekt LIV, Golfen, SMIL,
Anhöriggruppen, Månadsmöten och en hel del annat.
Detta återspeglas också i att vi är på god väg att slå medlemsrekord för tredje året i rad!
Kampradprojektet är igång och vi har haft flera möten i detta. Vi jobbar också intensivt
med den planerade ”Strokeakademin” och räknar med att inom kort kunna söka anslag
för detta spännande projekt!
Golfprojektet har beviljats ytterligare bidrag, nu av Region Skåne och kommer alltså att
leva vidare!
Men, var sak har sin tid, vi börjar med att fira vårens ankomst med en hejdundrande
vårfest den 14 maj.
Varmt välkomna!

Kalender
14 maj

Vårfest - Månadsmöte

17 maj

SMIL - Lousiana utflykt

15 maj

Anhöriggruppen Bjerreds
Saltsjöbad utflykt

6 -12 augusti

Sommarstängt på kansliet

19 september

Månadsmöte Annebergsgården

C/O Paraplyet
Industrigatan 33, 212 28 Malmö
Telefon: 040-96 24 24
Teltid: Tis-tors 9-13
info@strokemalmo.se
www.strokemalmo.se
Bankgiro: 5027-1154
Swish: 123 563 83 41

16 oktober

Månadsmöte Annebergsgården

Har du en idé?

November

Gåsamiddag Stadshuset

December

Projekt LIV och Golfen pågår löpande flera
gånger i veckan. Du är varmt välkommen att
prova på dessa när som helst.

Strokeföreningen i Malmö

En föreläsare vi ska bjuda in?
En studiecirkel som behövs?
Ett resmål som verkar lockande?
Eller kanske du bara vill hjälpa till
med något praktiskt?
Frankera kuvert, bemanna ett
utställningsbord, eller sälja lotter på våra
möten

Hör av dig till styrelsen i så fall,
inga idéer är för galna!
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Vårfest

14 maj klockan 14.00

Varmt välkommen till årets vårfest som
hålls på Ribersborgsrestaurangen.
Menyn består av Grillad Angus
ryggbiff med bearnaisesås, wookade
grönsaker och klyftpotatis.
Kaffe samt Forzen Yoghurt med
rårörda bär bjuds till efterrätt.
Pocherad Rödtunga som fiskalternativ
finns mot förfrågan hos Henrietta på
kansliet.
Vi kommer att få levande musik av
Söderns Svänggäng på saxofon och
kontrabas och tillsammans skapar vi
en trevlig eftermiddag.

Ring idag på 040-96 24 24 och lämna
meddelande om att du kommer. Vi
behöver din anmälan senast den 9 maj.
Priset är 150:- för medlemmar och 250:för icke medlemmar. Detta kan sättas
in i förväg på BG 5027-1154 eller med
hjälp av SWISH till: 123 563 83 41.

Ring först - Betala sen!
PS. Du kan också betala med kort på
plats.

Välkommen
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Anhöriggruppen
Anhöriggruppen erbjuder stöd till dig som är
anhörig till strokedrabbad. Vi träffas ungefär
en gång i månaden kl 18.00 oftast på Park Inn,
Västra Hamnen då vi äter lite god mat ihop
och pratar om bekymmer och glädjeämnen.
Nästa möte är den: 14 maj och då är det på
Bjerreds Saltsjöbad. Viktigt att anmäla sig till
Anne-Grete i god tid!
INFORMATION OCH ANMÄLAN

Anne-Grete Holt,
annegretheholt@gmail.com

SMIL
Stroke Mitt I Livet - Då är detta gruppen för
dig. Här träffas vi som inte har kommit upp
i pensionsålder ännu och delar med oss av
livet.
Vi brukar träffas ungefär en gång i månaden
kl 18.00 på Park Inn, Västra Hamnen. Nästa
träff är den 17 maj och då är det utflykt till
Danmark som gäller. Anmälan måste ske i
god tid till Maggan.
INFORMATION OCH ANMÄLAN

Projekt LIV (Lugnt Inre Välmående)
Projektet LIV erbjuder gratis Mindfulness,
Yoga, Dans och Boxning!
Pågår dagligen fram till den
25 maj.
INFORMATION OCH
ANMÄLAN

Kansliet: info@strokemalmo.se eller
040-96 24 24

Margaretha Olsson,
olssonmargaretha51@gmail.com

Golfen
Föreningen deltar i Projekt
Re:Action som syftar till att
stärka deltagarnas motorik,
balans och koordination. Det
finns plats för fler deltagare!
INFORMATION OCH ANMÄLAN

Bengt Lindahl 070-311 29 70

Sommartider på kansliet

Mellan den 12 juli och den 3 augusti kommer vi att läsa mejl och lyssna av
telefonsvararen men inte ha våra vanliga öppettider.
Den 4 till den 13 augusti håller vi helt stängt men det går fortfarande bra
att lämna meddelanden.

Nästa Stroke-blad kommer i augusti!
Till dess - var rädda om er!

