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Välkommen till 2020! 

Tänk – ett helt år ligger alldeles outforskat framför oss. 2019 däremot har passerat och 
kommer aldrig mer igen.
Ett år som avslutades med ännu ett medlemsrekord för föreningen- 576!
Och aldrig förr har så många medlemmar deltagit i så många aktiviteter!
Vi tackar alla trevliga och positiva deltagare för att ni bidragit till att göra det så kul 
och trevligt att verka i föreningen.
Och även du som ”bara” är medlem bidrar till arbetet med att skapa ett bättre samhälle 
för strokedrabbade och deras anhöriga!
Jag hoppas att vi återigen får ett fint år med många spännande aktiviteter och många 
som deltar i dessa!
Och, du, glöm inte årsmötet 24 mars!

           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 gärna av dig till styrelsen. Alla idéer är välkomna!

stroke-bladet
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SMIL
Detta är gruppen för dig som haft en 
Stroke Mitt I Livet
Vi brukar träffas ungefär en gång i månaden.
Datum satta är: 
11 februari, 9 mars och 28 april oftast kl. 
18.00 på Park Inn, Västra Hamnen. 
Kontakta Maggan för 
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Margaretha Olsson:  
olssonmargaretha51@gmail.com

Anhöriggruppen
Gruppen för dig som har anhörig som haft 
stroke. 
Vi träffas den 14 januari för årets första möte. 
Hör av er till Gerd för mer..
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Gerd Andersson 0734-34 43 90
gerd.b. karlsson@gmail.com
(Ja, det ska vara karlsson i adressen!)

One-Hand-Cooking
Ännu en gång kommer kocken och 
konstnären Christin Gaskell–Brown samla 
intresserade att laga och njuta av god mat.
Några platser kvar!! Fem torsdagar med start 
kring påsk. Först till kvarn gäller så anmäl 
direkt. (Det går bra att använda två händer 

också)!
Klockan 13.00- ca 16.00
Pris: 200:- inkl råvaror för 
hela kursen!
Plats: Paraplyet på 
Industrigatan 33.
INFORMATION OCH 
ANMÄLAN
Kansliet; Henrietta 
Blomstrand 040-96 24 24 

info@strokemalmo.se

LIV
Alla som deltar säger att de mår bättre. Vill 
du finna välbefinnande, sköna rörelser och 
lugn andning så kom och gör dem sällskap.
Det går bra att bara dyka upp.

För ytterligare information se projektets egen 
hemsida och Facebook: ProjektLIV
INFORMATION
Kansliet Henrietta Blomstrand 040-96 24 24 
info@strokemalmo.se

Lättsam Kultur
29 januari - ”Läsning tillsammans” är en ny 
spännande tillställning som vi vill dela med 
dig. Kerstin Edvardsson, som är proffs på 
detta, tar med sig en kort, skönlitterär novell 
som vi läser, talar om, funderar på medan vi 
fikar och har det gott tillsammans.
4 mars - 60-talsmusikens charm. Vi gottar 
ner oss i minnen och fantastisk musik. Allan 
Hedlund inspirerar med bl.a. Beatles.
15 april - Sommarlust. Den här gången tipsar 
vi varandra om skön läsning i hängmattan 
och så sjunger vi sommarlåtar tillsammans. 
Ta med texter om du vill.
Ring för mer information.
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: Henrietta Blomstrand;
040-96 24 24, info@strokemalmo.se

SittZumba
Vi tränar inte för att bli yngre utan för 
att kunna bli äldre! Musik och glädje är 
huvudpunkterna i denna träningsform som 
alla kan vara med på. 
Måndagar 15.00 ca 45 minuter lång.
Tillsammans med Reumatikerföreningen 
har vi lockat hit en inspirerande ledare som 
kommer hålla i dessa träffar. 
Ta med handduk och vattenflaska.
Hör av dig för ytterligare information
Pris: 200 kronor för hela terminen.
Första tillfället är den 27 januari, ingen träff 
den 13 april och vi håller på till 4 maj. 
Ring för mer information.
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: Henrietta Blomstrand;
040-96 24 24, 
info@strokemalmo.se
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Golfen
Golf övar upp koncentrationen, 

balansen, motoriken och 
koordinationen. Dessutom 

träffar man andra spelare 
och får komma ut i friska 
luften. Golf kan alltså ge 

bättre balans både i kroppen 
och i tillvaron.
Detta är grunden till projekt 
Re:Active och du är varmt 
välkommen att delta. 
Ingen anmälan behövs. Alla är 
välkomna, inga förkunskaper 
krävs.
INFORMATION OM TIDER OCH 

PLATSER 
Bengt Lindahl 070-311 29 70

Datorhjälp
Vi har ett samarbete med föreningen Äldre 
Lär Äldre för att kunna erbjuda hjälp med 
bärbar dator, surfplatta eller telefon – Apple 
eller Android. Alla är välkomna! Julstängt 
men öppnar 13 januari.
Måndag      9-12    Dammfrigård (Korsörg. 1)
Måndag      13-16  Limhamn (Rudbecksg. 1)
Tisdag         9-12    Limhamn (Rudbecksg. 1)
Tisdag         13-16  Tuppen (Tessinsv. 10)
Onsdag        9-12    Limhamn (Rudbecksg. 1)
Onsdag        9-12    Paraplyet (Industrig. 33) 
Onsdag        13-16  Tuppen (Tessinsv. 10) 
Torsdag       9-12    Södertorp (Teknikerg. 25)
Torsdag       13-16  Lekatten (S.Förstadsg 97a)
Fredag          9-12   Tuppen (Tessinsv. 10)
Ingen anmälan behövs. 
www.aldrelaraldre.se för mer information.

Styrelsearbete
Styrelsen jobbar bland annat för att vi ska 
kunna fylla detta blad med aktiviteter som 
kan tilltala just dig som medlem. 
Styrelsemötena är ungefär en gång i månaden 
varav ett är en konferans med övernattning. 
Det är högt i tak och allas åsikter är viktiga.
Har du tips eller frågor - kontakta kansliet.

Månadsmöten
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet 040-96 24 24 /info@strokemalmo.se 
Anmäl först, betala sen! 
Betalas efter bekräftad anmälan till 
BG 5027-1154 eller på 
Swisch 123 563 83 41
Icke medlemmar är välkomna i mån av plats 
och priset står inom parentes.
Om man har anmält sig men uteblir utan att 
meddela oss så får man betala priset inom 
parentes. 

20 JANUARI 18.00
BLI RIKARE MED HJÄLP AV 

AKTIER  med Karin Sjöblom, 
från Aktiespararna. Med 
värme och humor kommer 
denna trevliga, aktiekunniga dam att guida 
oss framåt i aktiedjungeln. Kanske att vi blir 
rikare i längden, vem vet?
Annebergsgårdens restaurang
(Annebergsgatan 15)
Menyn blir Rödspätta Öresund med 
tillbehör och pricken över i:et är vårt 
spännande lotteri till kaffe och kaka.
Pris: 115 kr (220 kr)
Anmäl senast kl 12.00 den 16 januari.

17 FEBRUARI 18.00
SKÅNSKA VISOR OCH 

FRAMTIDSFULLMAKT 
Agneta och Hasse Andersson 
kommer att spela och 
sjunga på ”redig” skånska 
för oss. Dessutom får vi ett 

kort sammandrag om framtidsfullmakt av 
juristen Aila Löfberg Nilsson.
Annebergsgårdens restaurang
(Annebergsgatan 15)
Menyn blir schnitzel med persiljesmör och 
stekt potatis och kaffe med kaka. Lotteriet 
glömmer vi inte. 
Pris: 120 kr (230 kr)
Anmäl senast kl 12.00 den 13 februari.
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Citat ur Expressen 2019-10-24

Kallelse Årsmöte
24 mars klockan 18.00 är det 
Strokeföreningen Malmös viktigaste möte. 
Kom och delta i de beslut som gäller för det 
kommande året. Till detta möte behöver 
man vara medlem. Ingen anmälan om du 
endast ska delta i årsmötet och inte på 
månadsmötet.

Månadsmöte efter Årsmötet
Till detta vill vi ha in er anmälan senast 
klockan 12.00 den 19 mars. 
Vi får fint besök av hemlig person och 
kommer att äta något extra gott tillsammans. 
Mer information och pris kommer i nästa 
blad.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: Henrietta Blomstrand;
040-96 24 24, info@strokemalmo.se

Motioner till Årsmötet
Tas tacksammast emot skriftligen senast 
den 10 februari till info@strokemalmo.se 
eller till: 

Strokeföreningen Malmö
c/o Paraplyet
Industrigatan 33
212 28 Malmö
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Kansliet öppnar den 8 januari
men det går bra att lämna meddelande på info@strokemalmo.se eller på 

telefonsvararen 040-96 24 24 

Nästa Strokeblad kommer 
i mars!

Till dess - 
var rädda om er!

för uppdateringar och

förändringar

se vår hemsida

strokemalmo.se
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Måndagar LIV 09.45-10.00 15 minuters andnings- och fokusövningar 
Malmö, Hylliekrokens Golfcenter

Golf 10.00 - Malmö, Hylliekrokens Golfcenter

LIV 11.30 -12.30 Mindfulness & Hikari-pass 
Malmö, Kalendegatan 18, 3 vån

LIV 17.00 - 18.00 Mindfulness & Hikari-pass 
Malmö, Kalendegatan 18, 3 vån

Tisdagar LIV 10.30 - 11.30
Mindfulness & Hikari-pass 
Malmö, KFUM, Betaniaplan 4

Onsdagar LIV11.00 - 12.00 Mindfulness & Hikari-pass
Lund, Annegården, Skansvägen 5

Torsdagar Golf 10.00 - Malmö, Oxie GK

LIV 17.00 - 18.00 Mindfulness & Hikari-pass
Malmö, Kalendegatan 18, 3 vån

Fredagar LIV 10.30 - 11.30
Mindfulness & Hikari-pass 
Malmö, KFUM, Betaniaplan 4

Kalender vintern 2020

tisdag 14 januari 18.00 Anhöriggruppen

måndag 20 januari 18.00- Månadsmöte, Aktier, Annebergsgården

måndag 27 januari 15.00-15.45 SittZumba, 1a gången

onsdag 29 januari 13.00-15.00 Lättsam Kultur, Läsning tillsammans

tisdag 11 februari 18.00- SMIL

måndag 17 februari 18.00- Månadsmöte, Skånska visor, Annebergsgården

onsdag 4 mars 13.00-15.00 Lättsam Kultur, 60-talsmusik och Beatles

måndag 9 mars 18.00- SMIL

tisdag 24 mars 18.00- Årsmöte, Annebergsgården

tisdag 24 mars 19.00- Månadsmöte, Annebergsgården

måndag 13 april - Ingen SittZumba

onsdag 15 april 13.00-15.00 Lättsam Kultur, Sommarinspiration

tisdag 28 april 18.00- SMIL

Golf och LIV vintern 2020


