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stroke-bladet
Vi går in i den mörka årstiden nu men Strokeföreningen Malmö försöker 
ändå skapa lite ljus i tillvaron.

Coronan har tvingat oss att minska antalet aktiviteter men vi är ändå rätt 
nöjda med utbudet.

Jag vill främst lyfta fram 2 premiärer: Detta år delar vi för första gången 
ut Strokepriset. Det kommer att ske under Lunds Universitets digitala 
strokevecka, preliminärt den 28 oktober.
Vidare har vi den 26 november för första gången en paneldiskussion med 
framstående forskare! Den kommer att sändas digitalt.

Och för den matglade har vi både Gåsamiddag och Julfest, ett julbord som 
kommer att serveras vid bordet som 3 jultallrikar.

Varmt välkommen till allt!

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:
26 oktober kl. 18.00 på Park Inn, V. Hamnen, vi 
träffas, delar med oss och äter något gott.
1 december Närmare program får ni av Maggan.

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 att skriva till Gerd så får 
du mer information! 

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Gerd Andersson: gerd.b. karlsson@gmail.com
(Ja, det ska vara karlsson i adressen!)

Strokepriset
För första gången delar Strokeföreningen Malmö 
ut Strokepriset.
Den mycket värdiga pristagaren kommer att 
presenteras och få priset under Lunds Universitets 
digitala strokevecka den 28 Oktober.
Håll utkik på vår Facebook-sida och hemsida för 
närmare information och klockslag!
Även länken till sändningen kommer att läggas 
upp där!

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

Någon att prata med?
Vill du prata av dig lite eller känner dig ensam så 
kan någon av oss 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 inte ensam.

Promenad och prat - 
tillsamman i Malmös parker
Vi går i lugn takt under ca 30 minuter och avslutar  
med att sitta på behörigt avstånd till varandra och 
inta enklare medhavd fika för de som vill. 
Någon som behöver praktisk hjälp? Hör av er till 
kansliet så försöker vi ordna detta!
Klockan 14.30 varje torsdag framöver så länge vi 
är några stycken som tycker det är kul och vädret 
tillåter. Vi har samlats i Pildammsparken hittills 
men det kan komma att ändras. Hör av dig till 
Marianne för aktuell info.

Extra bonus: När man har varit med och 
promenerat 5 gånger så bjuds man med på en 
halvdags bussutflykt med syfte att promenera på 
annan ort. Denna utfärd planerar vi till våren.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Marianne Lundberg: 
0725-89 09 89

LIV
Projekt Liv är vårt välmåendeprojekt med Hikari 
och Mindfulness. Det har varit digitalt länge nu 
men från 9 november börjar vi även med fysiska 
pass.
Måndagar 17-18 fysiskt o digitalt.  
Kalendegatan 18.
Onsdagar  11-12 digitalt
Torsdagar  11-12 digitalt

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kontakta kansliet eller info@meraliv.nu
Hemsidan projektliv.se
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Gåsamiddag - Månadsmöte
4 november kl. 18.00 
Stadshuset (ingång Torpgatan 4) 
Svartsoppa, gås med alla tillbehör och äppelkaka, 
kaffe och kanske något att gott dricka därtill. 
Musikern Erik Lindqvist underhåller oss under 
kvällen och avslutar med en quiz till kaffet.
Visst låter det bra?! I år håller vi hårt i avstånden 
och vi serveras maten på tallrik. Därför kan vi inte 

erbjuda något alternativ till 
svartsoppa. 
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 betalt 
den 2 november eller tidigare.
Priset är 250 kronor per person. Sista anmälning 
är 29 oktober kl. 13.00 och sista avanmälan är 
den 3 november klockan kl. 10.00. Vi kan var 
högst 50 personer, så först till kvarn…!
Utebliven avanmälan debiteras fullt pris, dvs 510 
kronor. Tänk på att du måste både anmäla och 
betala.

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

Beatleskväll
På allmän begäran kör vi ett Beatlesevent igen!
Vi ser filmen ”Eight Days A week” om Beatles 
turneår i regi av Ron Howard.
Kamratskapet, manin, skriken, vansinnet, 
utvecklingen och varför de slutade spela offentligt.
Mat och popcorn ingår! Vin säljes!
Vår husBeatle, Allan Hedlund, kompletterar med 
en kort föreläsning.
När? 24 november 18:00
Var? Paraplyet, Industrigatan 33, lokal Gripen.
Pris: 60:-
Anmälan: Snarast!
Vi håller corona-avstånd så deltagarantalet är 
begränsat!

INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL 
BEATLESKVÄLL
Kansliet: 040-96 24 24
info@strokemalmo.se
Tänk på att du behöver både anmäla och betala.

Julfest - Månadsmöte 
Vi träffas åter igen på Stadshuset (Torpgatan 4) 
kl. 18.00 den 8 december.
Vi avnjuter en härlig måltid tillsammans; tre 
tallrikar fyllda av god julmat. Corona gör att buffé 
är uteslutet och vi hjälps alla åt att hålla säkra 
avstånd till varandra.
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 vi inte fått in betalningen den 
7 december eller tidigare. 

Musikunderhållning bjuder vi förstås på!
Priset för kvällen är 200:- 
Sista anmälningsdag är 2 december kl 13.00. 
Vi kan var högst 50 personer, så först till kvarn…!
Sista möjliga avanmälan är 7 december kl. 10.00
Utebliven avanmälan debiteras med 330:-

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
Vårt golfprojekt Re:Action lever i högsta välmåga.
Du är också varmt välkommen att prova på, även 
om du aldrig hållt i en golfklubba förut!

Vi träffas varje måndag kl 10-12 
på Hylliekrokens GC
Som medlem får du dessutom 
spela gratis på Oxie GK måndag 
till fredag om du går ut före kl 
12.00
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

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! 
Onsdagar 09:00 - 12:00 Bara kom!

INFORMATION
Handledare:  Vasile Popescu
Platsen är: Paraplyet på Industrigatan 33, Malmö

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 FULLSATT
   15.15-16.00 Få platser kvar
Start 14 september. Slut 14 december.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 040-96 24 24
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

Stroke i Coronatider - 
Paneldiskussion
Den 26 november kl. 19.00 kommer vi att sända 
en paneldiskussion med Docent Hélène Pessah-
Rasmussen och Professorerna Arne Lindgren 
och Christina Brogårdh.
Det kommer att diskuteras kring stroke i 
coronatider men även mer allmänna strokefrågor.
Maila gärna in förslag på vad du vill att vi ska ta 
upp!
Håll utkik på Facebook och vår hemsida för 
närmare info när det närmar sig!
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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.
10 november tar vi oss an mer av de svenska 
skalderna: Vreeswijk och Åkerman. Eva Albihn 
berättar och Henrietta Blomstrand skrålar med er 
hjälp och sin gitarr. Sångtexter och spellistor delar 
vi med oss av. Ta med det du har och vill höra.

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. Tyvärr kan vi inte skicka ut nyhetsblad 
så ofta som vi hade önskat. Vi hoppas att du hör av 
dig om vi kan hjälpa dig med något för att du ska 
kunna läsa om alla aktiviteter som vi 
hittar på. 
Ring om du vill ha teknisk hjälp. 
040-96 24 24
www.strokemalmo.se
Facebook: Strokeföreningen Malmö

Nästa Stroke-blad 
kommer i december!

Till dess - 
var rädda om er!
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26 oktober 18.00 SMIL ParkInn, västra Hamnen

28 oktober Strokepriset Mer information kommer Digitalt

4 november 18.00-ca 21 Gåsamiddag Stadshusets Restaurang, Malmö

9 november 17.00-18.00 LIV Första på plats, Kalendegatan 18

10 november 13.00-15.00 Lättsam Kultur Paraplyet, Malmö

24 november 18.00-21.00 Beatleskväll Paraplyet, Malmö

26 november 19.00 Stroke i Coronatider Digitalt

1 december 18.00 SMIL kolla med Maggan

8 december 18.00-ca 21 Julfest Stadshusets restaurang

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 och på Kalendegatan 18, Malmö

Onsdagar LIV 11.00-12.00 Mindfullness via Zoom

09.00-12.00 Datorhjälp med Äldre lär Äldre, Paraplyet, Malmö

Torsdagar 11.00-12.00 Mindfullness via Zoom

Promenad 14.30 Någon park i Malmö, kolla med Marianne

Måndag- fredag fram till 12.00 Gratis golf på Oxie OG för medlemmar i Strokeföreningen

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

Återkommande aktiviteter hösten 2020


