
  

  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

September - November 2020  
          
 

Aktiviteter  
På grund av Corona-pandemin har vi fått ställa in samtliga aktiviteter tills vidare.  

Nu planerar vi aktiviteter till senare i höst istället. Dock med reservation för att vi kanske 

inte kan genomföra dem om pandemin fortsätter.  

De föreläsningar vi hoppades kunna ha i höst skjuts på framtiden.  

Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och hoppas kunna återgå 

till normal verksamhet så snart som möjligt.  

 

 

 

Bowling  

Kom och var med på en trevlig dag där vi bowlar loss en och en halv timma för att sedan 

avsluta med en buffé från det amerikanska köket. Vi kommer att ha ett separat rum där vi 

både kan bowla och äta.  

Var: Lundby Stadium, Wieselgrensplatsen 10, Göteborg 

När: Söndagen den 1 november kl 13.00. Vi samlas utanför kl. 12.45. 

Kostnad: 150 kr för medlem. Icke medlemmar betalar 300 kr.  
 
Anmälan:  Anmäl dig senast 23 oktober till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 
03 eller via e-post: goteborg.magotarm@telia.com.  
Glöm inte att anmäla ev. matallergier.  
 
OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser.  
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Julmiddag på Hamnkrogen, Liseberg  
Som en tradition går vi till Hamnkrogen på Liseberg och äter ett julbord inspirerat av 
västkustens mat.  
 
På grund av rådande pandemi vet Liseberg ännu inte om 

eller i vilken utsträckning de kommer att kunna genomföra 

Jul på Liseberg 2020.  

Vi följer utvecklingen och återkommer längre fram med 

information om läget.  

Datum: Söndagen den 6 december  
 

Tid: 15:15 – 18:30, vi träffas vid trappan, till vänster om 
den stora entrén. 
 

Plats: Hamnkrogen, Liseberg, Göteborg  
 

Pris: 400 kr (Ord. pris 595 kr). Icke medlemmar betalar fullt pris. 
 

Anmälan gör du till vårt kansli senast den 24 oktober på tel. 031-12 10 03 eller på  
mejl: goteborg.magotarm@telia.com.  
När du har fått bekräftelse på att du får plats betala in 400 kronor  
till vårt postgiro: 72 57 15-7.  
 
OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser. 

 

 
GRATIS FÖRELÄSNINGAR PÅ NÄTET FRÅN 
FUNKTIONSRÄTT VÄSTRA GÖTALAND  

 

 
Komma igång med onlinemöten!  

Har du svårt att komma igång med möten online? 

Känner du dig osäker på vilka program man ska använda? 

Vill du testa två olika program som idag används av många? 

Då har du möjlighet att vara med vid två tillfällen då vi går 

igenom de funktioner man behöver för att kunna ordna och  

vara med på möten/föreläsningar online.  

 

Välkommen att delta vid två tillfällen som vi anordnar tillsammans med ABF VG och 

Vuxenskolan VG. Båda tillfällena är online, ena gången via Zoom och andra via Teams.  

Det är gratis att delta. 

22 september kl. 13.00 – 14.00 

29 september kl. 13.00 – 14.00 

Gör din anmälan till ombudsman@funktionsrattvg.se 

Har du frågor kan du kontakta Ann-Mari L Rannanpää på 033-10 66 44 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com


  

Hjälpmedel – hur fungerar det? 
Om jag har svårt att röra mig, vilken hjälp kan jag få?  
Kan jag få stöd för att utföra mina fritidsintressen?  
Vilka anpassningar kan jag få för att kunna köra bil? Klara av mitt arbete? Klara av min 
skola? Tala i telefon om jag har en hörselnedsättning?  
 

Frågorna är många och nu har du möjligheten att vara med och ställa dina frågor kring 

hjälpmedel.  

Kristina Süvari, som arbetar som regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor 

inom Västra Götalandsregionen, kommer att berätta hur det fungerar med hjälpmedel och 

därefter svara på frågor.  

Funktionsrätt VG anordnar denna online föreläsning, Zoom, vid två tillfällen.  
Det är gratis att delta.  

8 oktober kl. 15.00 – 16.30  
15 oktober kl. 17.00 – 18.30  
Anmälan och frågor: telefon: 033-10 66 44, e-post: ombudsman@funktionsrattvg.se  

 
KURSER MED ABF                                                     

ABF VÄSTRA GÖTALANDS UTBILDNINGAR ÄR KOSTNADSFRIA 

 

FUNKTIONS- OCH FÖRENINGSUTBILDNINGAR 2020 

Välkommen att anmäla dig till någon av ABF Västra Götalands uppskattade  
funktions- och föreningsutbildningar 2020!  
Vi vill ge fler möjligheten att fördjupa sig i sin roll som förtroendevald inom 
föreningslivet i Västra Götaland.  
Därför erbjuder vi fler utbildningstillfällen under året än tidigare.  
 
Varmt välkommen med din anmälan! 
 
 

Valberedningens arbete 
Valberedningen kan påverka styrelsens sammansättning utifrån en bredd av erfarenheter, 
kompetenser, bakgrund och intressen. Kursen ger dig förståelse för uppdraget samt 
kunskap om mötesteknik. 
Sista anmälningsdag: 2 oktober 2020 

 

 
 
 

 
Utbildning för kassörer/revisorer 
Utbildningen vänder sig till kassörer och revisorer på lokal nivå. Du får grundläggande förståelse och 
färdigheter i såväl kassörsarbetet som revisionsarbetet. 
Sista anmälningsdag: 30 september 2020 

 
 19-21 oktober 2020 

17.00 - 20.00 alla dagarna Digital kurs 

 

21-22 oktober 2020 + 12 januari 2021 
17.00 - 20.00 alla dagarna Digital kurs 

 



  

Utbildning för ordförande 
Här får du som ordförande inom föreningslivet kunskap, förståelse och trygghet i att leda arbetet på 
lokal nivå. Vi går bland annat igenom styrelsens ansvar, ide- och målstyrt arbete, ledarskap samt 
mötesdemokrati. 
Sista anmälningsdag: 16 oktober 2020 

 
 

 
 

 
Mötesteknik 
Du som leder eller deltar i föreningsmöten får här kunskaper i hur ni tillsammans skapar inkluderande 
och demokratiska möten i er förening. Vi går även igenom nyckelord och begrepp kring mötesteknik. 
Sista anmälningsdag: 30 september 2020 

 
 

 
 
 

 
Distansmötesteknik 
Kursen vänder sig till dig som förtroendevald som har mötesvana och har gått kursen Mötesteknik, 
och som nu vill lära dig att hålla möten på distans. 
Sista anmälningsdag: 20 oktober 2020 

 
 
 

 
 

 
 
 
Anmälan 
Anmäl dig via e-post: info.vastra-gotaland@abf.se eller telefon: 
073- 593 18 84 
ABF Västra Götaland, Industrigatan 1,  
461 37 Trollhättan. 
 
Ange följande uppgifter i din anmälan: 
Ditt namn • Anmälande organisation 
• Val av funktionsutbildning (t.ex. Ordförande)  
• Personnummer 
• E-post/postadress • Telefonnummer 
 
 
Läs mer om utbildningarna på vår hemsida: 
www.magotarm.se/goteborg 

 

 

2 + 10 november 2020 
18.00 - 21.00 båda dagarna Digital kurs 

 

8 november 2020 
09.30 - 16.30 ABF Västra Götaland Trollhättan 

 

9 november 2020 
16.30 - 20.00 Digital kurs 
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Bok för barn om förstoppning  

Det är svårt att förstå för ett litet barn vad en förstoppning innebär. 
För att de ska förstå så behöver de ofta en rolig förklaring, och en 
rolig bild, som de kan ta till sig. 

Boken ”Loves superbesvärliga bajskorv som inte vill komma ut”, av 
Carin Johansson, förklarar på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt 
vad som händer i magen när man blir förstoppad. Boken tipsar och 
förklarar varför det vid en förstoppning är bra att dricka vatten, äta 
frukt och grönsaker, motionera, få magmassage samt gå på 
toaletten när bajskorvarna ropar att det är dags.   . 

I slutet av boken finns också instruktioner för hur man masserar magen,  
tillhandahållna av dr Kristina Lämås. 
 
Boken är faktagranskad av docent, överläkare Pontus Karling och finns att köpa på Idus 
förlag: http://www.idusforlag.se/barnbocker/3-6/loves_superbesvarliga_bajskorv 

Boken passar främst för åldern 3-7 år, men det finns både äldre och yngre som gillat boken. 

 
Vilka är vi? 
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är en ideell intresseförening för personer med 
mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa 
livskvalitet. Människor som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som 
möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna/föreningarna verkar för att 
samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt. 

Det finns 21 st länsföreningar och 4 st lokalföreningar, varav vi är en av lokalföreningarna.  
Vi har ca 500 medlemmar i Göteborgsområdet. 
Vi i lokalavdelningen anordnar medlemsaktiviteter tex: 

 Diagnosträffar där medlemmar utbyter erfarenheter 
 Läkarföreläsningar 
 Dietistföreläsningar 
 Samtalsgrupper för enskilda diagnoser 
 Grillafton på Lilla Amundön 
 Bowling/ Shuffleboard/ julbord eller vad du önskar dig 
 Studiecirklar/ studiebesök 
 Som mag- och tarmsjuk är det viktigt att få träffa andra i samma situation.                 

Du är inte ensam! Vi vet hur det känns! 

Vi har en aktiv barn- och familjeverksamhet. Där går vi på Liseberg Halloween, har Påsk-kul 

med pyssel, grillkväll med extra sommarlovskul för barnen på vackra Amundön m.m.  

För alla under 30 år har vi en ungdomsgrupp som har egna aktiviteter och finns på 

Facebook.  

Vårt mål är även att påverka politikerna i Göteborg för att vi som är mag- och tarmsjuka ska 
kunna leva ett så gott liv som möjligt.  

VÄLKOMMEN TILL OSS! 

http://www.idusforlag.se/barnbocker/3-6/loves_superbesvarliga_bajskorv


  

Kansli  

Öppettider på kansliet 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annie följande tider: 

måndagar  08.00 – 17.00  

tisdagar  08.00 – 12.00 

onsdagar  13.00 – 17.00 

torsdagar  08.00 – 12.00 

fredagar  stängt  

 

Övriga tider kan du skicka mejl: goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande 

på telefonsvararen: 031-12 10 03. 

 

Portot blir allt dyrare! 
Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

 

Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  

Ange att det gäller våra utskick.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magars Facebookgrupp i Göteborgsområdet. Där får du reda på de 
aktiviteter vi kommer att ha. Följ gärna Förbundets Unga Magar på Instagram. 
 
För dig som inte är aktiv på Facebook går det bra att skicka ett mejl så får du utskick via 
mejl.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

 
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 

 

Tel: 031-12 10 03. 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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