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stroke-bladet

Det är en svår, märklig och kuslig tid och den är tyvärr inte över ännu.
Ingen av oss har väl upplevt något liknande.
Vi när en förhoppning om att föreningen ska kunna återuppta alla aktiviteter efter 
sommaren, men det vet vi inte med säkerhet.

Sannolikt kommer dock golfträningen igång inom en snar framtid och 
promenaderna i augusti!

Vi erbjuder också telefonsamtal och en hel del digitala aktiviteter.
Vi förstår att alla tyvärr inte har möjlighet att delta via nätet, men för tillfället får vi 
nöja oss med det och telefon.
För dig som har dator eller smartphone – ta chansen att lära dig något nytt!

Och, för dig som har möjlighet, missa inte livekonserten på Facebook 17 maj 13:00!!

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
Hej på er alla i Smilgruppen :-) 
På grund av det rådande läget, så blev april-
mötet inställt.
Även träffen i maj månad blir inställd.
Önskar Er alla en skön sommar och så 
återkommer jag framöver.
Hälsningar Margaretha Olsson 
olssonmargaretha51@gmail.com

Anhöriggruppen
Hej alla i anhöriggruppen!
Ja, alla träffar under våren har 
vi tyvärr tvingats ställa in.
Vi får hoppas att situationen 
utvecklas i positiv riktning så att vi kan 
komma igång efter sommaren!
Jag hör av mig så snart som möjligt!
Skön sommar!
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 nu hålla distans, inte bara till vänner 
och bekanta utan även till en del nära och 
kära. Vårt sociala umgänge är verkligen satt 
på sparlåga. 
Vi i styrelsen kan naturligtvis inte ersätta  
personer som ni känner väl, men vi försöker 
gärna att bidra till att vara någon att prata 
med om ni behöver ”prata av er”. 
Så i all enkelhet; vill ni prata av er lite och 
känner er lite ensamma så kan någon av oss 
i styrelsen ringa upp er så snart som möjligt. 
Ring till strokeföreningens telefonsvar 
040-96 24 24 och meddela att ni bara vill bli 
uppringda och önskar att prata av er! Eller 
maila info@strokemalmo.se Ni är definitivt 
inte ensamma om att behöva någon att ”bara” 
prata med!
I strokeföreningen hjälps vi åt så gott vi kan 
under den här pandemin!

Mail
Vi behöver din e-postadress!
För att snabbare och billigare få ut 
information till våra medlemmar kommer 
vi gradvis att börja använda mail. Vi har en 
väldigt hög portokostnad, pengar som kan 
användas bättre!
Så, snälla, hjälp oss att uppdatera registret!

Skicka ett mail med ditt namn och din 
bostadsadress (för identifiering) till, och 
enbart till: 
malmostroke@gmail.com
Vänligen observera att denna mailadress 
enbart är till för detta och den kommer så 
småningom att raderas. Skicka alla andra 
mail till vår ordinarie adress som ni hittar i 
den blå rutan på framsidan, bland annat!

Virtuell samtalsgrupp!
Vi drar nu igång samtalsgrupper online, dvs 
på nätet.
Tanken är att opretentiöst samtala och 
diskutera utifrån olika teman.
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.

Ring kansliet, 040-96 24 24, för guidning!
Första träffen är 27 maj 13:00! Anmäl dig 
till info@strokemalmo.se så skickar vi en 
inbjudan till mötet!
Temat för träffen är ”Motivation”.
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Promenad och prat - 
tillsamman i Malmös parker
Malmö; parkernas stad. Ja så kallades ju 
Malmö ofta förr. Förhoppningsvis stämmer 
det fortfarande med tanke på de vackra 
parker som Malmö har och all den grönska 
och blomsterprakt de bjuder på i dessa dagar. 
Vi i styrelsen 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. Många av er 
saknar kanske också er arbetsplats och sköter 
arbetet hemifrån i stället. Alla de vardagliga 
samtalen vi hade med vänner, bekanta, 
grannar och arbetskamrater har säkerligen 
både förändrats och krympt. Vi träffas ju inte 
på samma sätt helt enkelt.

Vi tänker därför så här; varför inte passa på att 
vi ses inom föreningen och ta en gemensam 
promenad i lugn takt och få lite utlopp för 
vårt inneboende behov att prata av oss? 
Det kan handla om något så enkelt som ett 
TV-program som vi sett och tyckte var bra 
eller retade upp oss, det kan vara att vi ger 
varandra tips om olika saker vi kan göra 
under denna tid då vi inte alltid kan göra det 
vi skulle vilja. 

Vi tänkte inledningsvis förlägga 
promenaderna i Pildammsparken. Vi 
promenerar i lugn takt (det är ingen tävling 
om att komma först till mål……) under ca 30 
minuter och sedan 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, kaffe 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?
Vi inleder den 6 augusti kl 14.30 och fortsätter 
så varje torsdag framöver så länge vi är några 
stycken som tycker det är kul.
Vi samlas vid Margaretapaviljongen

LIV
Hjärtligt välkommen till projekt LIVs digitala 
välmående pass med Hikari och Mindfulness 
övningar - via den digitala plattformen Zoom.
Mejla in din intresseanmälan 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, onsdagar och 
torsdagar kl. 11-12 (gäller maj, juni, juli och 
hela augusti månad).
”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

Test av Strokelotsen
Vi håller på med utveckling av en app som 
är tänkt att vara till nytta efter en stroke. 
Med hjälp av appen kan du hålla koll på din 
rehabilitering, och samla viktig information. 
Vi har för närvarande en första prototyp av en 
app, och skulle behöva hjälp att gå vidare – 
vad fungerar, vad är dåligt, vad ska läggas till, 
tas bort eller ändras?
Vi söker dig som har en iPhone, och som är 
intresserad av att prova appen under två 
veckor.

Med tanke på Covid-19 
sker all aktivitet per 
distans. Mail, telefon 
och eventuellt 
videosamtal.
Fullständig inbjudan 
finns på separat papper 
i utskicket. 

Intresseanmälan görs 
till:
charlotte@certec.lth.se
Charlotte Magnusson
Certec, 

Institutionen för Designvetenskaper
Lunds Universitet
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Livekonsert!
17 maj 13:00

För första gången någonsin livesänder 
Strokeföreningen Malmö en spelning!
Det är Linda Lundkvist och Lars Linder 
som gör ett stopp på sin Gårdsturné och 
spelar för oss!

På Facebook söker du på Strokeföreningen 
Malmö och när du är på vår sida kan du 
njuta av deras glädjefyllda spelning!

17 maj 13:00 alltså!
Glöm inte att ”gilla” sidan!

Golfen
Golfen har haft träningsuppehåll under våren 
pga av det rådande läget.

Men det går hela 
tiden att som egen 
aktivitet spela gratis 
på Oxie golfklubb!
Måndag-fredag och 
man måste påbörja 
spelet före 12!
Vi jobbar också för 
att kunna återuppta 
träningen snarast 
på ett säkert sätt 
och hoppas finna en 
lösning inom kort.

Kontakta vårt 
golfpro.
Bengt Lindahl 
0703-11 29 70  

Årsmötet
Årsmötet i mars fick vi tyvärr ställas in.
Vi planerar för ett årsmöte i september. Skulle 
det inte vara möjligt kommer vi att ha ett digitalt 
årsmöte.
På förbundets rekommendation har den gamla 
styrelsen interimt tillsatt en ny styrelse och nya 
revisorer enligt valberedningens förslag.
Valberedning är ej tillsatt.

Styrelsen består av:
Allan Hedlund   Ordförande
Eva Albihn   Vice Ordförande
Margareta Olsson  Kassör
Pär-Åke Pärsson  Sekreterare
Marianne Lundberg  Ledamot
Rita Sant   Ledamot
Gerd Andersson  Ledamot
Pia Johansson   Ersättare
Hélène Pessah-Rasmussen Ersättare

Revisorer är:
Dariusz Sosinski
Anita Lindahl
Revisorsersättare:
Bengt Wenander
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Vi HOPPAS att vi till hösten kan återuppta alla våra aktiviteter, 
men det vet vi inte säkert såklart.

Vi har en hel del planerat. Förutom alla våra ordinarie aktiviteter 
planerar vi bland annat för en bussresa till västkusten och för 

MåBra-dagar i Valjeviken med Strokeföreningen Skåne.

Och, om det går, blir det en hejdundrande grillfest i augusti.
Håll tummarna!

Nästa Strokeblad kommer under sommaren.
Till dess - Var rädd om dig!


