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stroke-bladet
Föreningen har en besvärlig tid bakom sig även om vi lyckats upprätthålla 
mycket av vårt löpande arbete och våra aktiviteter.
Pandemin är inte över men vår bedömning är att den lättat såpass mycket att 
vi i stort sett kan återgå till normala aktiviteter.

Främst vill jag slå ett slag för vår stora uppstartsfest den 16 september på 
Malmö Arena. Vi firar då också vårt 35-årsjubileum!

Vi bjuder på en hel del annat också och en spännande bussresa under hösten är 
under planering! Vi återkommer med mer info om den! Håll gärna utkik på vår 
hemsida och Facebooksida! Det går också bra att ringa kansliet.

För att skapa en trygg miljö i våra aktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens 
ständigt föränderliga restriktioner och rekommendationer.
I ett avseende går vi dock längre. Då väldigt många av våra medlemmar tillhör 
riskgrupp och kanske inte är helt unga krävs det att man är fullt vaccinerad för 
att delta i våra aktiviteter.
Vi hoppas alla har förståelse för det.

Varmt välkommen att ta del av vårt rika utbud!
Allan Hedlund, Ordförande.

Strokeföreningen i Malmö
Nobelvägen 21 
214 29 Malmö
Telefon: 0739-43 06 39
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 kansliet. Alla idéer är välkomna!
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SMIL
Stroke Mitt I Livet?! - Då är du varmt välkommen 
att följa med oss:
Planen som finns är att åka en tur med Flotten i 
Lomma samt att mötas någon kväll och äta gott 
tillsammans. Fler förslag är varmt välkomna!
Ring eller skriv en rad till Maggan så skickar hon 
information till dig om nästa träff.
Alla som haft en stroke i arbetsför ålder är varmt 
välkomna.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Margaretha Olsson: 0702-73 55 80 
olssonmargaretha51@gmail.com

Anhöriggruppen
Nu ÄNTLIGEN drar Anhöriggruppen igång igen.
Boka in onsdagen den 8 september kl. 18.00.
Du som har tid, lust och möjlighet att träffas 
då, maila eller ring Anne-Grethe senast den 5 
september så återkommer vi med plats.
Om Park Inn har öppnat på kvällstid (lite osäkert 
än) ses vi där, annars satsar vi på picnic i Västra 
Hamnen om vädret är OK.
VÄLKOMNA!

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Anne-Grethe Holt: 0709-49 16 16 
annegretheholt@gmail.com

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 ordnar vi det!
Klockan 14.30 varje torsdag framöver så länge vi 
är några stycken som tycker det är kul och vädret 
tillåter. Hör av dig till Marianne för aktuell 
information om var vi samlas.
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 för fullt.
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Marianne Lundberg: 
0725-89 09 89

LIV
Projekt Liv är vårt välmåendeprojekt med 
Hikari och Mindfulness. Tillsammans med 
Parkinssonföreningen fortsätter vi djupandas och 
träffas enligt nedan schema:
• Malmö (20 september - 13 december): 

Måndag: kl. 17-18, Kalendegatan 18, vån 3. 
Utomhuspass gäller fram till 13 september

• Lund (1 september – 15 december): 
Onsdag kl 11-12, Annegården, Skansvägen 5 

• Lomma (9 september – 16 december): 
Torsdag: kl 17.15-18:15, Havsblick, 
Centrumgatan 4. 

OBS: Uppehåll 7/10 samt 20/11

INFORMATION
Kontakta kansliet eller info@meraliv.nu
Hemsidan: projektliv.se

MeraLIV
I samarbete med Riksorganisationen Hikari och 
Sensus studieförbund genomförs höstens  
digitala Hikari ambassadörskurs onsdag den  
10 november kl. 18-19.
Kursen syftar till att få kursdeltagaren att förstå 
ingångar till sitt naturliga välmående, sin fulla 
potential samt att skala av det som står i vägen för 
upplevelse av frihet och glädje. 
Kursen är kostnadsfri för oss medlemmar! Den 
kommer även erbjudas fysiskt under valda LIV 
pass under 2021/2022.
Anmälan sker till e:post team@joinhikari.com 
Skriv ”Anmälan Hikari ambassadörs kurs” i 
rubriken samt uppge för- och efternamn, adress 
och telefonnummer. 
Efter genomgången kurs postas ett diplom 
samt en Hikari ambassadörs T-shirts hem till 
kursdeltagaren. Även detta kostnadsfritt givetvis.
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35-års fest - Månadsmöte
16 september kl. 18.00 - ca 21.30

Det är väldigt längesedan vi hade en rejäl fest 
men NU ÄR DET DAGS!!

Vi kombinerar återstarten med vårt 
35-årsjubiléum och anordnar en hejdundrande 
fest på Malmö Arena Hotell! (Nilssons 
Restaurang, Hyllie Boulevard 12).
Trerätters middag med underhållning av 
Malmös humordrottning,
Lena Frisk! 
         Fest och glädje! 

Kort sagt, allt är upplagt för 
en minnesvärd kväll.
Anmäl senast 8 september 
kl 13.00. Anmäl först, få 
svar och sen går det bra att 
betala till BG 5027-1154. Det 
går inte att betala på plats.
Festen är rejält sponsrad för 
våra medlemmar och det är 
först till kvarn som gäller. 
Antalet platser är begränsat.

Meny:  Laxtartar 
  Anklår med sherrysås
  Ugnsbakat äpple
Två drycker, vin/öl eller alkoholfritt samt 
kaffe ingår.
Priset är bara 200 kronor per person! 

Icke avanmälda eller icke medlemmar 
får betala hela kostnaden på 655 kronor. 
Parkering finns på en grusplan en liten bit 
därifrån eller på Emporia. Bra förbindelser 
med buss eller tåg. 

För att deltaga skall du vara fullt vaccinerad.
Förkylningssymptom = bli hemma!

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 0739-430639
info@strokemalmo.se

Oktober - Månadsmöte
19 oktober kl. 18.00 
Annebergsgårdens restaurang, Annebergsg. 15
Ett helt vanligt, underbart tillfälle att träffas och äta 
gott tillsammans. Menyn är ännu inte satt men vi 
tar gärna emot anmälningar i vanlig ordning. 
Priset är 100 kronor. Icke avanmälda eller 
icke medlemmar får betala hela kostnaden på 
200 kronor. Föredrag/Underhållning blir det 
givetvis också.
Anmälan senast 14 oktober kl. 13.00
Vi håller corona-avstånd så deltagarantalet är 
begränsat!

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 0739-43 06 39
info@strokemalmo.se
Tänk på att du behöver både anmäla och betala.

Gåsamiddag - Månadsmöte
Kring den 8-10 november
Det blir av men vi återkommer med mer 
information i nästa blad.
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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

Datorhörna
Henrietta håller öppet för ALLA digitala frågor. 
Vill du kunna handla på nätet, läsa vad barnbarnen 
hittar på via Facebook eller få tidningen digitalt så 
hör av dig så får du hjälp med detta. 
Följande tisdagar klockan 11.00 -13.00 är du 
välkommen till Nobelvägen 21, Malmö.
14 september, 12 oktober, 9 november och  
7 december
Passar inte dessa tider så ring så bestämmer vi 
något annat tillsammans.
Jag bjuder på kaffe.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Henrietta Blomstrand, kansliet
info@strokemalmo.se, 0739-43 06 39

Strokepriset
Fick läggas på is för 2021 men återkommer med 
ny kraft inför Strokedagen i Maj 2022. Har du 
någon eldsjäl som du vill rekomendera så kontakta 
kansliet.
MER INFORMATION
Kansliet: 0739-43 06 39
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. Start 6 september. Pris 200:-/
termin.
Industrigatan 33 (Paraplyet) 
Måndagar:   15.30-16.30 
Kursen hålls av Reumatikerföreningen men vi har 
blivit särkilt inbjudna att delta så hör av dig till 
kansliet om du är intresserad av en plats. Det finns 
ett fåtal kvar.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Kansliet: 0739-43 06 39
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 0739-43 06 39 och 
meddela att ni vill bli uppringda eller maila 
info@strokemalmo.se 
Du är inte ensam.
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Lättsam Kultur
Vi ses på Nobelvägen 21 klockan 13.00 - 15.00 
och vi håller avstånd. Anmälan krävs så att vi kan 
hålla koll på hur många vi blir.
29 september tar vi oss an mer av de svenska 
skalderna: Povel Ramel och Olle Adolfsson. 
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.
3 november är det långt till men det finns en 
hel del att hitta på SVT-Play. Vi föreslår serien 
Mästaren så om ni vill se något avsnitt i förväg så 
kan vi samtala kring kreativitet och alla dess olika 
former. Givetvis får man komma utan att ha sett 
något avsnitt. Vi håller det ”lättsamt”, eller hur?!
Varmt välkomna!

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Henrietta på kansliet: 0739-43 06 39

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.
0739-43 06 39
www.strokemalmo.se
Facebook: Strokeföreningen Malmö

Bussresa
Kommer det att bli men ännu är det inte bestämt. 
Vi tar väldigt gärna emot intresseanmälningar för 
att se hur många som vill följa med.
De som har varit med och promenerat fem gånger 
bjuds på denna resa så du skulle kanske hänga med 
på torsdag. 
Det är möjligt att du hinner klämma in fem gånger 
om du inte gjort det redan.

INTRESSEANMÄLAN
Kansliet: 0739-43 06 39

Nästa Stroke-blad kommer i höst!

Till dess - 
var rädda om er!
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8 september 18.00 Anhöriggruppen Plats får man via Anne-Grethe

14 september 11.00-13.00 Datorhörna Nobelvägen 21, Malmö

16 september 18.00-ca 21.30 35-årsfest - Månadsmöte Hyllie Park Hotell, Nilssons restaurang

29 september 13.00-15.00 Lättsam Kultur Nobelvägen 21, Malmö

7 oktober LIV inställt

12 oktober 11.00-13.00 Datorhörna Nobelvägen 21, Malmö

19 oktober 18.00-ca 21.30 Månadsmöte Annebergsgården

3 november 13.00-15.00 Lättsam Kultur Nobelvägen 21, Malmö

9 november 11.00-13.00 Datorhörna Nobelvägen 21, Malmö

ca 10 november 18.00-ca 21.30 Gås - Månadsmöte ...

20 november LIV inställt

7 december 11.00-13.00 Datorhörna Nobelvägen 21, Malmö

Kalender hösten 2021

Måndagar LIV 09.45-10.00 Fokus inför golfen, Malmö, Hylliekrokens Golfcenter

Golf 10.00 -12.00 Malmö, Hylliekrokens Golfcenter

SittZumba 
15.30-16.60 Paraplyet, Industrigatan 33, Malmö

LIV 17.00-18.00 Mindfullness via Zoom och på Kalendegatan 18, Malmö

Onsdagar LIV 11.00-12.00 Annegården, Lund

Torsdagar Promenad 14.30 Någon park i Malmö, kolla med Marianne

LIV 17.15-18.15 Havsblick, Lomma

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 2021


