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stroke-bladet
Kära medlemmar!

Den rådande smittosituationen tvingar oss att ställa in en del aktiviteter. 
Alla aktiviteter inomhus som kräver fysisk närvaro ställs in till och med 30 mars.
Aktiviteter utomhus begränsas till 8 personer per grupp tills vidare.

Detta är naturligtvis väldigt tråkigt men tyvärr absolut nödvändigt.
Ändrar sig situationen snabbt i positiv riktning kommer vi givetvis att starta upp 
innan 30 mars men vi räknar inte med att det är troligt, kanske snarare tvärtom.

Vår förening har, enkelt uttryckt, två olika inriktningar - att verka för bättre villkor 
i samhället och inom vård och rehabilitering för strokedrabbade och deras anhöriga 
samt att arrangera sociala aktiviteter för medlemmarna.
Vad gäller det första arbetar vi oförtrutet vidare även i dessa tider och här är de 
digitala möjligheterna stora.

De sociala aktiviteterna är de som påverkas mest. Men även här finns det stora 
digitala möjligheter. Vi har redan Mindfulness, digitala samtalsgrupper och lättsam 
kultur digitalt. Vi kommer att utveckla och intensifiera detta.

För dig som inte provat förr - ta chansen! Det är inte så svårt som du kanske tror. Ta 
kontakt med vår kanslist så hjälper hon till!
Vi har även sökt bidrag, som vi troligen beviljas, för att ytterligare vässa våra 
möjligheter till digital utbildning.

De närmaste månaderna hoppas vi kunna presentera flera intressanta event på nätet.

Vi börjar redan 26 november 19:00 med en intressant paneldiskussion, ”Stroke i 
Coronatider”.
Deltar gör tre framstående strokeforskare, nämligen Professor Arne Lindgren, 
Professor Christina Brogårdh samt Docent Hélène Pessah-Rasmussen.
Länk till detta läggs upp på vår hemsida samt på Facebook, Strokeföreningen Malmö.

Vi ser alla fram emot en tid då vi kan börja leva normalt igen!
Till dess - Håll ut, håll avstånd och håll händerna rena!

Allan Hedlund, Ordförande.
Hör av dig till styrelsen. Inga idéer är för galna!
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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.

Länk till detta läggs upp på vår hemsida samt på 
Facebook, Strokeföreningen Malmö.

Anhöriggruppen 

Ansvarig för anhöriggruppen är tills vidare Anne-
Grethe Holt.
annegretheholt@gmail.com
0709 49 16 16

Vinnaren av Strokepriset 2020, Gerd 
Andersson, har gått bort.

Gerd var arbetsterapeut och arbetade framgångsrikt 
som både kliniker och forskare.
Efter att hon gått i pension fann hon tid att engagera 
sig i Strokeföreningen Malmö.

Till föreningen kom hon med sin djupa kompetens, 
sin bubblande entusiasm och sitt inspirerande goda 
humör.
Hon tog ansvar för anhörigverksamheten, 
undervisade oss i rehabfrågor och kuskade 
runt i Skåne och föreläste på vårdgymnasier, 
assistansbolag, träffpunkter och andra arenor

Hon är djupt saknad.
Styrelsen

Inbetalda deltagaravgifter

Vi börjar få en hel del pengar stående på 
vårt bankkonto som härrör sig till inbetalda 
deltagaravgifter. Det är främst återbud till 
gåsamiddagen och den inställda julfesten, men 
kanske även annat.
Det är nu såpass mycket att det börjar bli svårt 
för kansliet att hålla reda på det. Vi närmar 
oss också årsskiftet då det kommer att bli ett 
bokföringsproblem.
För att vi ska kunna garantera att alla får tillbaka sina 
pengar är vi tacksamma om ni ringer eller mailar in 
och meddelar era kontouppgifter så att vi snarast kan 
betala tillbaka.

Tack för er förståelse!

Kansliet
040-96 24 24
info@strokemalmo.se
Facebook: Strokeföreningen 
Malmö


