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stroke-bladet

Det är fortfarande en väldigt speciell och märklig tid vi lever i. Vi har ändå försökt 
göra så gott vi kan för att utveckla föreningen.

Golfen och Projekt Liv pågår för fullt och vi har börjat med torsdagspromenaderna.
Vi öppnar nu upp fler aktiviteter. 

Alla aktiviteter genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer men 
det är också viktigt att deltagarna tar egenansvar!

Jag vill också påminna om årsmötet som i år är digitalt. Kan verka svårt men brukar 
gå smidigt och hjälp finns att få av kansliet!

Vi kommer i rådande läge inte kunna starta matlagningskursen, One-hand-Cooking, 
men så snart det blir möjligt hoppas vi kunna komma igång!

Jag hoppas vi ses under hösten!
Och glöm inte att hålla avstånd och tvätta händerna!

Allan Hedlund, Ordförande.

Strokeföreningen i Malmö
c/o Paraplyet
Industrigatan 33, 212 28 Malmö
Telefon: 040-96 24 24
Telefontid: Tis-tors 9-13
info@strokemalmo.se
www.strokemalmo.se
Facebook: Strokeföreningen Malmö
Bankgiro: 5027-1154
Swish: 123 563 83 41

Har du en idé?
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 som att frankera kuvert, 
bemanna ett utställningsbord eller sälja lotter 
på våra möten?

Hör av dig till styrelsen. Inga idéer är för galna!
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SMIL
Stroke Mitt I Livet?! - Då är du varmt välkommen 
att följa med oss: 
4 september kl. 14.00 - Flottfärd på Höje Å. 
Max 12 personer, först till kvarn gäller så anmäl 
direkt. Flotten är anpassad för alla. Anmäl senast 
30 augusti. Pris 50 kr.
26 oktober kl. 18.00 på Park Inn, V.Hamnen 
1 december (prel.) inget program satt än.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Margaretha Olsson: 
olssonmargaretha51@gmail.com

Anhöriggruppen
Anhöriga till strokedrabbade kan 
behöva ett andrum och det finner du tillsammans 
med oss. Varmt välkommen! 
22 september kl. 18.00 på Park Inn, V. Hamnen

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Gerd Andersson 0734-34 43 90
gerd.b. karlsson@gmail.com
(Ja, det ska vara karlsson i adressen!)

Någon att prata med?
Många av oss, medlemmar i Strokeföreningen 
måste fortsätta hålla distans, inte bara till bekanta 
utan även till nära och kära. Vårt sociala umgänge 
är satt på sparlåga. 
Vi i styrelsen kan naturligtvis inte ersätta personer 
som ni känner väl, men vi försöker bidrar med det 
vi kan kan.
Så i all enkelhet; vill du prata av dig lite eller 
känner dig ensam så kan någon av oss i styrelsen 
ringa upp dig och det gör vi så snart vi kan. 
Ring till vår telefonsvarare 040-96 24 24 och 
meddela att ni vill bli uppringda eller maila 
info@strokemalmo.se 
Du är definitivt inte ensam om att behöva någon 
att ”bara” prata med!
Vi hjälps åt så gott vi kan under den här 
pandemin!

Virtuell samtalsgrupp!
Tanken är att opretentiöst samtala och diskutera 
utifrån olika teman. Det är ett nytt  sätt att träffas 
och bryta isoleringen. Nästa träff är 16 september 
kl. 13:00! 
Samtalen äger rum via verktyget Zoom. För den 
ovane kan det låta svårt och komplicerat men 
går egentligen ganska lätt när man provat första 
gången.
Det krävs dock att man har en dator med 
mikrofon och helst kamera, eller en smartphone. 
Och internetuppkoppling.
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Ring kansliet, 040-96 24 24, för komplett guidning! 
Våga prova, du också!! Anmäl dig till 
info@strokemalmo.se

Promenad och prat - 
tillsamman i Malmös parker
Malmö har tillgänglig grönska och blomsterprakt 
i dessa dagar. Vi tror att många av er - precis som 
vi - saknar en del av de rutiner och aktiviteter som 
vi hade regelbundet innan Coronapandemin var 
ett faktum.

Vi tar promenaderna i Pildammsparken. Vi 
promenerar i lugn takt under ca 30 minuter och 
avslutar vi med att sitta på behörigt avstånd till 
varandra och inta medhavd fika för de som vill. Vi 
betonar att det är i all enkelhet, vatten, frukt eller 
vad ni nu vill ta med er.
Någon som behöver praktisk hjälp? Hör av er till 
kansliet så försöker vi ordna detta!
Visst låter det trevligt och enkelt?
Klockan 14.30 varje torsdag framöver så länge vi 



Nr 4 2020 STROKE-BLADET MALMÖ

är några stycken som tycker det är kul och vädret 
tillåter.Vi samlas vid Margaretapavijongen.
Anmälan behövs ej.
Extra bonus: När man har varit med och 
promenerat 5 gånger så bjuds man, gratis, med på 
en halvdags bussutflykt med syfte att promenera 
på annan ort. Denna utfärd planerar vi till senare 
under hösten

LIV
Hjärtligt välkommen till projekt LIVs digitala 
välmående pass med Hikari och Mindfulness 
övningar - via den digitala plattformen Zoom.
Mejla ditt intresse till info@meraliv.nu. Skriv ditt 
namn och telefonnummer. I rubriken skriver du 
”Anmälan digitala LIV pass”.
Tillbaka kommer du få ett mejl med en inbjudan 
till 3 pass per vecka tillsammans med instruktioner 
om hur du laddar ner Zoom.
Gällande schema: Måndagar 17-18, onsdagar och 
torsdagar kl. 11-12 (gäller framöver)
”LIV passen är ett fantastiskt sätt att bryta den 
sociala isoleringen. Vi får dela välmående, tankar, 
goda samtal och mycket mer i gruppen” -  Anna 
Olsson

Tipsrunda med grillning
28 augusti 12.00  Anmäl direkt - gratis!
Vi träffas vid Bulltofta motionscenter
Buss nr 6 och 31 till hållplatsen Ulricedal.
Det finns gott om gratis parkeringsplatser men 
glöm inte P-skiva.
Vi börjar med en tipspromenad på 2,2 km. 
Om man inte kan gå så långt kan man spela 
trädgårdsyatzy och ändå få frågorna.
Vi bjuder på korv och dricka och fina priser. Ta 
gärna med något att sitta på;stol eller filt. 
Sista anmälningsdag är 24 augusti.
Avanmälan senast 27 augusti 16:00. Utebliven 
avanmälan debiteras med 100:-.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 040-96 24 24
info@strokemalmo.se

Månadsmöte 
Så är det äntligen dags igen! Vi träffas på 
Annebergsgårdens Restaurang (Annebergsgatan 
15 A) kl. 18.00 den 24 september.
Vi avnjuter en härlig Fleskesteg, traditionellt 
tillagad. Veg/fiskalternativ finns.
Av smittoskäl kommer det att dukas vid småbord 
där man kan sitta 2 eller 4 personer.
Kvällens arrangemang är en föreläsning om 
Strokerehabilitering. Det är docenten och 
överläkaren i neurologi och rehabiliteringsmedicin, 
Hélène Pessah-Rasmussen som öser ur sin djupa 
kunskapskälla. SAMT musikunderhållning av allas 
vår Linda Lundqvist som avslutar kvällen.

  

    Föredrag och musik

För att undvika närkontakt kommer vi inte att ha 
vårt vanliga lotteri MEN alla som betalar in på 
banken i förhand får en fri lott per person. Under 
kvällen drar vi några lyckliga vinnare från dessa 
som får fina priser! Det går alltså inte att vara med 
på lotteriet om man inte betalat den 21 september 
eller tidigare.
Priset för kvällen är 110:-
Sista anmälningsdag är 21 september och det 
är också sista betaldag för dig som vill betala på 
förhand. Det går att betala med kort på plats men 
vi uppmanar alla att betala på förhand!
Vi kan var högst 50 personer, så först till kvarn…!
Sista möjliga avanmälan är 24 september kl. 10.00
Utebliven avanmälan debiteras med 200:-

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 040-96 24 24
info@strokemalmo.se
Tänk på att du behöver både anmäla och betala.
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Golfen
Våra medelmmar får spela gratis på Oxie 
golfklubb! Måndag-fredag om man påbörjar spelet 
före 12.00!!

Du är också varmt välkommen 
att hänga med på träffarna som är 
klockan 10.00-12.00
Måndag på Hylliekrokens GC
Torsdag på Oxie GK
Golf kan man spela med luft 
mellan deltagarna och alla kan 
prova. Inga krav på förkunskaper 
eller utrustning,

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Bengt Lindahl 0703-11 29 70

Kallelse till Årsmöte
kl. 18.00 den 15 september via Zoom.
Ursprunglig kallelse publicerades på hemsidan 8/7
Då vi inte kan begränsa deltagarantalet på ett 
fysiskt årsmöte kommer vi i år att hålla det digitalt 
i verktyget Zoom.
Anmälan till årsmötet görs via mail och enbart 
via mail till : info@strokemalmo.se
Detta för att vi måste maila ut länken till mötet. 
Sista anmälningsdag är 14 september. 
Anmälningsplikten gäller även förtroendevalda!

Vi hjälper dig. Vi kommer att hålla ett provmöte 
för alla som vill öva sig den 9 september kl. 11:00 
Vill du delta i provmötet måste du anmäla dig 
senast 8 september. 

Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan 
senast 31 augusti och finns också tillgängliga på 
kansliet.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
info@strokemalmo.se

Mail
Vi behöver din e-postadress!
Skicka ett mail med ditt namn och din 
bostadsadress (för identifiering) till, och enbart 
till:   malmostroke@gmail.com
All annan mejl till info@strokemalmo.se

SittZumba
Musik och rörelse med glädje! Vi tränar inte för 
att bli yngre utan för att kunna bli äldre!! Ta med 
handuk och vattenflaska. Ledare: Julia Racz. Vi 
håller avstånd! Anmäl till kansliet. 
Industrigatan 33 (Paraplyet) Pris 200:-/termin
Måndagar:   14.15-15.00 eller
   15.15-16.00
Start 14 september. Slut 14 december.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 040-96 24 24
info@strokemalmo.se

Bussresa till Danmark
7 oktober
Vi reser till Tegners spännande statypark på 
Nordsjälland och därefter till Gilleleje och äter en 
Frokost Platte med bl.a. sill, lax, fläskstek, fiskfilé 
etc. på Hamnrestaurangen Far til 4!
Av coronaskäl är det inte buffé utan maten 
serveras vid bordet. En öl/vatten samt kaffe ingår. 
Deltagarantalet är begränsat till 50 och vi reser 
med 2 bussar för att kunna sitta på varannan rad i 
bussen.
Ange vid anmälan om du har rullstol samt om du 
kan sitta i vanligt säte på bussen!
Ta med godkänd legitimation, gärna pass och 
dokument som visar din folkbokföringsadress. 
Gärna personbevis.
Bussen avgår 08:30, prickprick, från Paraplyet, 
Industrigatan 33. Vi beräknar att vara åter ca 
18:00.
Priset är 220:- som betalas efter bekräftad 
anmälan. Sista anmälningsdag är 28 september.
Sista dag för avanmälan är 6 oktober 15:00. 
Utebliven avanmälan debiteras med 400:-.
Varmt välkommen!
PS på grund av Corona och danska regler kan 
denna utfärd bli inställd med kort notis. Vi ber 
om förståelse för detta och betalar givetvis tillbaka 
pengarna som ni lagt ut om detta skulle ske.
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Lättsam Kultur
Vi vill fortsätta med vår gemensamma ambition att 
bli bättre och bättre. Det kan man bli på så många 
sätt och med lite lättsmält kultur är ett av våra.
Vi ses på Paraplyet klockan 13.00 och vi håller 
avstånd. Anmälan krävs så att vi kan hålla koll på 
hur många vi blir.
6 oktober läser vi tillsammans. Ta med en bok, en 
text som berört dig på något sätt och läs ett stycke 
för oss så delar vi med oss av något i vår tur. Det 
kan vara vilken text som helst bara du tycker den 
är bra på något sätt.
10 november tar vi oss an mer av de svenska 
skalderna Vreeswijk och Åkerman. Eva berättar 
och Henrietta skrålar med er hjälp och sin gitarr. 
Sångtexter och spellistor delar vi med oss av.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Henrietta på kansliet: 040-96 24 24 

Läs om det senaste på 
Facebook eller hemsidan
Vi uppdaterar hemsidan med jämna mellanrum 
men den snabbaste informationen får du via 
Facebook.
Ring gärna om du vill ha teknisk hjälp. 
040-96 24 24
www.strokemalmo.se
Facebook: Strokeföreningen Malmö

Nästa Stroke-blad 
kommer i oktober!

Till dess - 
var extra rädda om 

er!
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28 augusti fredag 12.00 Tipsrunda med grillning, Bulltofta

4 september fredag 14.00 SMIL Flottfärd, Höje Å

15 september tisdag 18.00 Årsmöte - Zoom

16 september onsdag 13.00- Virtuellt samtal - Zoom

22 september tisdag 18.00 Anhöriggrupp, Park Inn

24 september torsdag 18.00 Månadsmöte, Annebergsgårdens restaurang

6 oktober tisdag 13.00 Lättsam Kultur, Paraplyet

7 oktober onsdag 08.00 Bussresa till Danmark

26 oktober måndag 18.00 SMIL, Park Inn

10 november tisdag 13.00 Lättsam Kultur, Paraplyet

1 december tisdag 18.00 SMIL preliminärt, Park Inn

Kalender hösten 2020

Måndagar Golf 10.00 - Malmö, Hylliekrokens Golfcenter

SittZumba 14.15 45 minuters rörelse till musik
Paraplyet, Industrigatan 33, Malmö

SittZumba 15.15 45 minuters rörelse till musik
Paraplyet, Industrigatan 33, Malmö

LIV 17.00-18.00 Mindfullness via Zoom

Onsdagar LIV 11.00-12.00 Mindfullness via Zoom

Torsdagar Golf 10.00 Malmö, Oxie GK

LIV 11.00 - 12.00 Mindfullness via Zoom

Promenad 14.30 Pildammsparken vid Margareta paviljongen

Tisdag - torsdag 09.00-13.00 Telefonen bemannad på kansliet annars lämna meddelande!

Återkommande aktiviteter hösten 2020


