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Ordförande   Hans G Fridh      tel. 0418-43 01 73 
v.Ordf. Bodil Nilsson                  tel. 0418-733 43 
Sekr. Margareta Yrvenstam       tel. 0418-62 00 72 
Kassör Britt Ljunggren       tel. 0418–205 80 
Ledamot Anders Waldemarson  tel. 073-0509994 
Ledamot Claes Lövström      tel. 0418-29760  
Ledamot. Nils-Erik Jönsson      tel. 0418 142 26  
Ersättare Beatrice Rossling      tel. 0418-255 86 
Ersättare Eva Ekman       tel. 0418-432509
          
Medlems– årsavgift 200:- per person 
Betalas nu direkt till Förbundet 
Bankgiro 5051-7390 
 
Postadress: Afasiföreningen i Landskrona med omnejd 
      Norra Långgatan 8    261 31 Landskrona 
Färdtjänst adress: Norra Kyrkogränd 17 ( in i gränden) 
      tel/0418—211 95 
E-post      afasiforeningenilandskrona@tele2.se          
      bg.ljunggren@zeta.telenordia se  
      hansgunnarfridh@msn.com 
             

Bli medlem i Afasiföreningen! 
Välkommen till vår gemenskap och samvaro 

 
.  Jag vill bli medlem 
   Jag vill ha mer information   
   Ring mig    
 

      Namn......................................................................... 
      Adress........................................................................ 
      Postnr..................................................  tel................. 
       Klipp ut och sänd talongen till adress enl.ovan. 

 
 

 

   

 
      Cirklar och medlemsträffar 
         Resor och annat trevligt 
              

                          Afasiföreningen i Landskrona 

    Våren 2016 

        Bjärehalvön 
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Afasiföreningen i Landskrona med omnejd 
Afasiföreningen i Landskrona verkar på sitt 34:e år. 
Vi medlemmar har under åren haft mycket roligt, 
spridit glädje och mycken information om AFASI, 
tränat och lärt nya saker och inte minst fått nya vänner. 
Social gemenskap i nästan dagliga studiecirklar, 
under månadsträffar och på resor leder till positiv 
utveckling av språket och god rehabilitering. 
Det finns något för alla – hos oss är ingen ensam. 
 

Varför vara med i Afasiföreningen? 
Medlemmarna har ett mål – en intresseinriktning. 
Afasiförbundet i Sverige har ca 4500 medlemmar, 
Afasi i Skåne län har 400 och i Landskrona  är vi 
ca 80 medlemmar. 
En förening är ett uttryck för gemenskap men alla 
söker inte det samma med sitt medlemskap. Någon 
vill ha information om sitt funktionshinder, om sam- 
hällets möjligheter, hjälpmedel, kurser mm – 
situationen är ny. 
Föreningen har kunniga informatörer. 
Många söker social gemenskap. De inser risken att 
isolera sig och därmed fungera sämre med språket. 
Optimal stimulans, språkträning, allt som stimulerar 
och berikar sinnena bidrar till rehabilitering. 
Någon vill ha en uppgift, något att ta ansvar för, 
sprida kunskap och betyda något för andra. 
Andra vill kanske stödja verksamheten och dess mål – 
att påverka möjligheterna för afasidrabbade. Fler med- 
lemmar i föreningen leder till större påverkan! 
 
Vad som händer i Afasiföreningen i Landskrona under 
våren 2016 kan du läsa om här i programmet 
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 Gruppverksamhet och cirklar på Kung Karl 
 Norra Långgatan 8, 26131 Landskrona tel. 21195 
 Färdtjänst adress: Norra Kyrkogränd 17 
  
 
Måndagar: 09.30—12.00 på Kung Karl                    
Prova- på-rum. 
Språk och skrivträning med hjälp av dator och papper 
och penna. Britt Ljunggren handleder. Start 18 januari 
 
Måndagar 14.00-15.30 Anhörig grupp på Kung Karl 
Start 2 februari  sedan I:a måndagen i månaden 
 
Tisdagar udda veckor: 13.00—15.00.  Historia 
 Start 19 januari 

 
Läs och samtala och lyssna på: Tema ”Minns du  
1970 talet. Vad hände i världen / i Landskrona– 
vilka filmer, och musik var populära m.m. 
Handledare Hasse Fridh  tel. 43 01 73. 
 

  
Tisdagar jämna veckor 13.00—15.00 
                  Musikcirkel Start 26 januari 
Vi läser om Jazz, klassiska mästare, Opera, 
Operett, visor m.m. och lyssnar till  musiken.      
Handledare Hasse Fridh 
 
Torsdagar kl. 13.30—15.00 Start 28 januari 
Språkstimulering, samtal, skriv och lästräning 
Kl. 15.00—16.00. Öppet hus med kaffe,                     
diskussioner, och trevlig samvaro. Föreningsaktuellt och 
anhöriggemenskap. Nya medlemmar, anhöriga vårdper-
sonal och övriga intresserade är välkomna. 
Handledare är Britt Ljunggren tel. 205 80 och Kerstin 
Weberg tel. 174 33. 
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 Afasiföreningens medlemmar får Förbunds- 
tidningen ”Afasinytt. 
 

Samverkan 
Aktiviteter i Afasiföreningen Skåne län 
 
April 8 —9 Vårkurs / Årsmöte  
på Sundsgårdens Folkhögsskola 
 
Oktober 8 Höstkurs  
på Afasifyren Kristianstad 
 
 
 
Behöver Du / Ni information om Afasi? 
 
Afasiföreningen i Landskrona  med omnejds kunniga 
informatörer, har i samarbete med andra lokala afasi-
föreningar under många år besökt flera skånska kom-
muners personal inom vården / äldreboende för att 
informera om afasi. 
 
 
Kontakta Britt Ljunggren: 
 0418– 205 80  0705-844 580 
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- 
 

   
 
 

    Torsdag 21 januari  
         Cirkelupptakt  
 
  ”Landskrona förr och nu” 
 Berne Person berättar om  Landskrona 
”förr och nu” 
 
Kom och anmäl dig till cirklarna!! 

 

Meny: Majs soppa med hembakat bröd 
Kaffe & kaka 
Kostnad  100:- 

_______________________________ 
 
Tisdag 16 februari på Kung Karl 
               Kl. 15.00-19.00 
        Årsmöte 
Dags igen för årsmötet. Sedvanliga förhand-
lingar, och det är här och nu du 
ska komma med idéer och förslag 
på hur vi gemensamt kan göra vår 
förening ännu bättre. 
Meny: Laxmacka  öl/vatten kaffe 
& fastlagsbulle bjuds vi på.  

 

 

 Medlemsträffar våren 2016 
       Du får speciell kallelse till varje träff. 
       Anmälan till Karin Persson tel. 214 85    
 eller Britt Ljunggren tel. 205 80 
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                 Torsdagen 24 mars på Ålabodarna 
                                 
        PÅSKFEST   
      Litet påskbord med ägg & sill och vad där hör till. 
     Sång och musik ett kåseri om Povel Ramel     
     Kostnad 100:- 
     Påsklotteri       

  
”Snälla baron 
Ramel, ska det 
låta så här”? 
 
 
 

======================================= 

                   BIO-dags 21 april på Bio Maxim     
     Kl. 15.00– 19.00   

   ”Så och på Jorden” 
 Samling på Maxim 14.45          
 
  Efterföljaren till ”Så som i Himlen” 
    
                               

 Eftersits på Kung Karl 
  Vi äter familjepizza med tillbehör, 
  kaffe  & kaka 
 
 

Kostnad 120:- 
 -Välkomna             
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                                Fredagen 20 maj  
    Avresa kl. 8.30 från Kung Karl 
Vårens utflykt går till Bjärehalvön. 
Frukost på Åkagårdens golfrestaurang med 
frukostbullar & kaffe. 
Därefter fortsätter vi på småvägar över Hallandsåsen till Bå-
stad. Tittar på Birgit Nilssons staty. 

Dagens lunch serveras på Hovs Hallars 
restaurang, med utsikt över Kattegatt.  
Vi åker en kort bit till Stenestad, där Bir-
git Nilssons födelsehem finns. Och besö-
ker muséet och utställningen om hennes 
liv. Därefter besöker vi V. Karups Kyrka 
och Birgit Nilssons grav. 

Eftermiddagskaffe serveras på Killeröds utsikts Café, med 
härlig äppelmarängtårta. 
Hemma i Landskrona ca. 18.30  
Kostnad för medlemmar inkl. resa & mat och entréer 550:-
________________________________________________________ 

                         Tisdag 21 juni                                  
           på  Ålabodarna  
    Kl. 15.00 19.00 
          Midsommar / ”Sillasexa” 
 Som seden bjuder avslutar vi vårens med-
lemsträffar med vår läckra sommarfest. 
Färskpotatis, ägg & sill och vad där hör till. 
 Sång och Musik  och om du vill ”dans på 
kajen”  
Kostnad 120:- 

   
- Välkomna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Afasiföre-


