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Hej alla medlemmar!
Senaste nytt från ATSUB/Göteborg

Kontakta Jeanette eller Lisa för mer information och  
anmälan till aktiviteterna på mejl: info@atsubgbg.nu eller telefon: 031 20 99 49  

Anmälan till våra aktiviteter är bindande och MÅSTE bekräftas av personalen!

Onsdagsträffar och Fredagsfrukost

Vårens stödjande gruppaktiviteter för vuxna

Fler nyheter på baksidan ggg

Onsdagsträffarna är en del av föreningens stödjande 
verksamhet för anhöriga. Tanken bakom träffarna 

är att komma ut i ett positivt sammanhang och uppleva 
en känsla av gemenskap och samhörighet tillsammans 
med andra. Du får en möjlighet att skratta och ha roligt 
med andra drabbade som förstår vad du går igenom. Vi 
ser gärna att du är med under hela träffen. För att kunna 
planera vill vi att du anmäler dig inför varje träff.
Vårens datum: 6/4, 4/5, 1/6

Välkommen till Fredagsfrukost tillsammans med oss 
i vår lokal. Klockan 8.30 dukar vi upp med färskt 

bröd, flingor, yoghurt, frukt och smaskiga pålägg. Under 
frukosten ges du möjlighet att prata om livet och dess 
glädje och utmaningar under trygga former. Aktiviteten 
är en del av föreningens stödjande verksamhet för 
anhöriga. För att kunna planera vill vi att du anmäler 
dig inför varje träff. 
Vårens datum: 22/4, 20/5

Äntligen har våren kommit. Dagarna blir ljusare allt längre, krokus och vitsippor tittar fram och 
koltrasten sjunger i träden. Ett annat vårtecken är föreningens årsmöte som alltid genomförs i 
mars månad. Årsmötet är  föreningens högsta beslutande organ. Bland annat redovisas föreningens 

verksamhetsberättelse för föregående år, det granskar föreningens ekonomi samt väljer styrelseledamöter som 
ska leda verksamheten framåt.  
ATSUB/Göteborgs styrelse består av ordförande Gunilla Henriksson, vice ordförande Ewy Stenström, kassör 
Stefan Malmenlid, sekreterare Ingela Dahlin och styrelseledamöterna Anne Berglund och Pia Bernåker. 
Behöver du som medlem komma i kontakt med styrelsen görs det enklast med mejl till ordf@atsubgbg.nu.

Tyvärr kommer föreningen inte att kunna genomföra en lägervecka i sommar. Vi kommer dock att 
erbjuda en övernattningsresa till Astrid Lindgrens Värld i sommar. Mer information om den resan och 

fler sommaräventyr kommer senare i vår. 

Nu har alla restriktioner släppt och vi kan mötas i större grupper igen. Detta innebär att vi kommer att 
erbjuda kvällsföreläsningar med intressanta föredragshållare under året. Vi tar tacksamt emot tips på 

ämnen, inriktning eller föreläsare från er medlemmar. 

Våra Tisdagsträffar fortsätter. Att 
vara ute i friska luften och 

långsamt promenera skapar positiva 
energier i både kropp och själ. 
Tisdagar klockan 13.00 träffas vi vid 
Linnéplatsen och tar en promenad 
tillsammans. Om vädret tillåter tar vi 
en gemensam fika på en uteservering 
i närheten. Tisdagsturen är öppen för 
både vuxna och fyrfotade vänner. Det 
finns inga dåliga väder bara dåliga 
kläder - promenaden genomförs 
oavsett väderlek. Vi vill gärna att du anmäler 
dig inför varje promenad. 

Har du svårt att komma loss under 
dagtid? Välkommen till Torsdagssnack 

- en möteplats för vuxna under kvällstid. 
Du får möjlighet att i ett tryggt sällskap och 
sammanhang prata om det svåra, jobbiga, roliga, 
komiska och underbara. Vi bjuder på lite mat och 
dryck när du kommer. Anmälan krävs! 
Nästa träff blir den 9/6, klockan 17-19, i vår lokal.

Tisdagstur och Torsdagssnack



ATSUB/Göteborg
Föreningsgatan 8B
411 27 GÖTEBORG
Telefon: 031-20 99 49 
Hemsida: www.atsubgbg.nu
BG: 302-7299
Swish: 123 01 82 188

ATSUB/GBG 
ANSLAGSTAVLA

ATSUB/GBG finns på facebook, instagram och twitter - följ oss gärna!

ATSUB/Göteborg @AtsubG

ATSUB_GOTEBORG 123 01 82 188

Påsklovet närmar sig och vi välkomnar stora och små att 
besöka Backa Boulder - ett klättergym för alla. Klättring är 
en fantastisk träning både fysiskt och mentalt. Vi klättrar 
utan rep ovanför sköna tjockmattor. Det finns leder i alla 
svårighetsgrader från nybörjare till expert. Vi kommer även 
att ha tillgång till två instruktörer under passet som hjälper 
till. Givetvis har vi även varit i kontakt med påskharen som 
lovat att leverera påskägg och pyssel till alla barn. Ta gärna 
med egen vattenflaska och frukt. 
När: Tisdagen den 12 april 
Tid: 13.30 
Var: Herkulesgatan 1, i gränden mellan Sängjätten och Indian food house. Närmaste 
hållplats är Backaplan.
Anmäl dig senast fredagen den 8 april

Klättra på väggar med oss på påsklovet

Möjlighet att träffa Nette -  kroppsorienterad traumaterapeut
I ett samarbete med Nette Strunge - utbildad fysioterapeut och kroppsorienterad 
traumaterapeut - erbjuder vi medlemmar kostnadsfri enskild behandling. Nette har under 
många år arbetat med psykisk ohälsa och återhämtning efter stress och trauma.
Kroppen är central för läkningen efter trauma och du kommer att få arbeta med olika 
kroppsliga övningar i kombination med samtal. Många är hjälpta av att få förklaringar till 
varför kroppen reagerar som den gör när vi är med om traumatiserande upplevelser. 
Anmäl ditt intresse via telefon eller mejl till oss så berättar vi mer. Tillgången på platser är 
begränsat och det kan eventuellt finnas viss väntetid.


