
 

 
Öppettider på kansliet: måndagar och onsdagar 9-17.30 samt fredagar 13-17.00.  

E-post: goteborg.magotarm@telia.com  Tel. 031-12 10 03  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

MEDLEMSBLADET  
 

SEPTEMBER - NOVEMBER 2021 
 

Får du det här med medlemsbrevet med vanlig post, men har en e-
postadress?  

Skicka i så ett e-postmeddelande till vårt kansli goteborg.magotarm@telia.com Ange 

att det gäller våra utskick, så lägger vi in din e-postadress i vårt medlemsregister och 

du får våra utskick och medlemsbrev helt automatiskt.  

Genom att meddela oss din e-postadress hjälper du föreningen att spara både 

pengar, miljö och arbetstid. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

Glöm inte att höra av dig till oss även när du byter bostadsadress, tel.nr eller e-

postadress. 

Nu börjar vi med medlemsaktiviteter igen 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet börjar nu under hösten med aktiviteter 
igen, men självklart fortsätter vi alla att vara försiktiga och hålla avstånd.  
Det är också extra viktigt att du avbokar även om du bara känner dig lite sjuk. 

Det som finns planerat närmsta tiden och som du kan läsa mer om i det här 
medlemsbladet är bl.a. 

• 17 september - Shuffleboard och mat för unga vuxna 18-30 år. 

• 25 september - Botaniska Trädgården med promenad och fika.  

• Vid Halloween planeras en aktivitet för barnen, vi återkommer med exakt 
datum och mer detaljer inom kort. 

• 5 december - Julbord på Hamnkrogen på Liseberg. 
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Shuffleboard fredag 17 september 2021 

Är du mellan 18–30 år? Kom och var med på en rolig kväll på Star i Göteborg!  
 

Vi träffas och börjar med mat från det amerikanska köket, sedan är det dags för 

shuffleboard. 

 
Datum: Fredag 17 september 2021 
 
Tid: Kl. 18.00. Vi träffas utanför kl. 17.50 
 
Plats: Star, Odinsgatan 8, Göteborg 
 
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar. Ej medlemmar får gärna vara med, men 

betalar själva eller bli medlem för 250 kr/år.  
 

Vid anmälan anger du också om du vill ha antingen: 

 

1. Star Burger - Hamburgare på svenskt nötkött (ca 200g) med brynt lök, bbq-

sås och cheddarost. Serveras med grillat hamburgerbröd, hemslagen 

majonnäs, sallad, tomatskiva, silverlök samt pommes frites. 

2. California Veggie Burger - Vegetarisk burgare toppad med halloumi och pico 

de gallo. Serveras med pommes frites. 

3. Reubens Sandwich - Långbakad rimmad oxbringa på hembakad foccacia 

med dijonnais och gratinerad med rökt cheddarost Serveras med pommes 

frites. 

4. Insalata Little Italy - Italiensk sallad på marinerat kycklinglår med rödlök, 

basilika, soltorkad tomat, buffelmozzarella, pesto och brödkrutonger. 

 

Kom ihåg att ange eventuell matallergi/specialkost. 

 

Alkoholfri dryck till maten ingår, vill du ha något med alkohol betalar du drycken själv. 

 

Anmälan senast den 10 september 2021 till vårt kansli per e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com 

 

https://magotarm.se/stod-oss/bli-medlem/
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Botaniska Trädgården lördag 25 september 2021 

Lördag den 25 september 2021 beger sig Mag- och tarmföreningen i 
Göteborgsområdet till Botaniska Trädgården för en trevlig medlemsträff, där vi 
promenerar, pratar och fikar tillsammans. 

Botaniska Trädgården är med sina 175 hektar en av Europas största. Den odlade 
delen upptar 40 hektar och rymmer 16 000 arter och kulturformer. 
Göteborgs botaniska trädgård har fått flera priser genom åren och är ett av de största 
besöksmålen i Västra Götaland. Den gränsar till naturreservatet Änggårdsbergen där 
den vetenskapliga trädsamlingen, Arboretet, finns. 

Datum: Lördag 25 september 2021 

Plats och tid: Vi träffas utanför Botaniska Trädgårdens entré kl. 13.00. 

Pris: Kostnadsfritt för medlemmar som bjuds på kaffe och smörgås. 

Sista anmälningsdag: Onsdag 22 september. Anmälan görs till kansliet per e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande på telefonsvararen tel. 
031-12 10 03. 

 

Halloween med spännande pyssel för barnen 

 
Vid halloween 
planerar vi en 
rysligt spännande 
pysseldag för 

barnen... Vi återkommer med mer 
information, exakt datum, tid m.m.  
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Julbord på Hamnkrogen på Liseberg 5 december 2021 

Som en tradition går vi till Hamnkrogen på Liseberg och äter ett fantastiskt julbord 
inspirerat av västkustens mat. På Hamnkrogen dukas det upp ett julbord som dignar 
av traditionella läckerheter och delikatesser. Allt i en underbar miljö och omsorgsfullt 
komponerat av skickliga kockar. 
 

Datum: Söndagen den 5 december 2021 
 

Tid: 15:15 – 18:30 Vi träffas kl. 15.15 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 22 oktober per e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com Eller tel. 031-12 10 03 
Efter att du har fått bekräftelse på att du fått plats, betalar du in 400 kronor  
till vårt plusgiro: 72 57 15-7.  
 
OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser. 

ILCO Göteborgs lokalförenings caféträffar 

Mag- och tarmföreningen medlemmar är varmt välkomna att vara med på ILCO tarm- 
uro- och stomiförbundet Göteborgs lokalförenings caféträffar. Caféträffarna hålls 
under hösten på olika klassiska Göteborgscaféer.  
På caféträffarna får du möjlighet att träffa personer som är i samma situation som du, 
utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans. Ingen föranmälan behövs. 
 
Onsdagen den 6 oktober kl. 15.00 ses vi på BROGYLLEN, Västra Hamngatan 2. 

Onsdagen den 3 november kl. 15.00 träffas vi på JUNGGRENS CAFÉ, Kungsportsavenyn 

37. 

Sista träffen för året blir onsdagen den 1 december kl. 15.00 på STEINBRENNER & 

NYBERG, Östra Larmgatan 6. 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com
https://brogyllen.se/hamngatan/
https://www.facebook.com/pages/category/Cafeteria/Junggrens-Caf%C3%A9-973390512702777/
https://www.steinbrenner-nyberg.se/butiker-bageriet/ostra-larmgatan/
https://www.steinbrenner-nyberg.se/butiker-bageriet/ostra-larmgatan/


  

Världsstomidagen den 2 oktober 2021 på Hotell Riverton i Göteborg 

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet uppmärksammar Världsstomidagen den 2 
oktober med en heldag på Hotell Riverton i Göteborg.  
Förutom intressanta föreläsningar finns även bandageföretagen på plats och det 
finns möjlighet att titta på olika typer av stomimaterial och få råd av deras 
produktspecialister. 
Dagen är helt kostnadsfri och fika och lunch ingår. Man behöver inte vara medlem i 
ILCO för att vara med på Världsstomidagen. Observera att anmälan är obligatorisk 
och görs per e-post till: info@ilco.nu eller anmäl dig på: 
www.ilco.nu/sv/stomidagen2021  
 
Anmälan till dagen är bindande och ILCO behöver ha din anmälan senast den 20 
september. 
 
Årets tema är ”Ostomates rights are Human rights ”Stomiopererades rättigheter är 
Mänskliga rättigheter, alltid och överallt. 
 

Program: 

9.00–10.00 Registrering och fika. Utställningen öppen. 

10.10 ILCOs förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis och ILCO 

VGs regionsordförande Eva Kindvall Vinkvist hälsar välkommen och 

presenterar dagens program.  

10.20 Serta Kilincalp specialist gastrokliniken/Östra. 

 Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), behandlingsmetoder, framtid.  

11.10  Information om Swibregregistret och IBD Home.  

11.50–12.55 LUNCH och besök på utställningen.  

13.00 Mattias Block, överläkare kolorektarkirurg/SU. När blir det kirurgi och 

eventuell stomioperation.  

13.45–14.00 Hämta din kopp kaffe och ta med dig till nästa föredrag. 

14.00 Jeanette Fingren, stomiterapeut/Östra. Livet efter stomioperationen.  

14.50 Sammanfattning av dagen och utdelning av stomipris.  

15.10 -15.25 Lotteridragning och Avslutning.  

 

OBS. Programändringar kan ske, för senaste uppdatering se: 

www.ilco.nu/sv/stomidagen2021  

Vänskapsnätverket 

Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem 
som mag-tarmsjukdomar ofta för med sig. Att få kontakt med en person som varit 
med om något liknande kan därför vara ett värdefullt stöd – igenkänning och 
förståelse lindrar jobbiga tankar och skapar gemenskap. 

Mag- och tarmförbundet hjälper dig att hitta en vän – någon som 
upplever eller har upplevt det som du gör nu. 

Välkommen att skicka in en anmälan via formuläret som finns på 

förbundets hemsida: https://magotarm.se/vad-vi-

gor/vanskapsnatverket/  

mailto:info@ilco.nu
http://www.ilco.nu/sv/stomidagen2021
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Vi planerar att byta e-postadress 

Vi planerar att inom kort byta vår e-postadress från @telia.com och i stället få en 

enhetlig adress som passar ihop med de andra föreningarna inom Mag- och 

tarmförbundet. Vi kommer att skicka ut information till alla före den nya e-

postadressen tas i bruk och vi kommer även att ha en automatisk vidarebefordran 

från vår nuvarande e-postadress till vår nya adress under ett år.  

 

Observera att du alltid ska få en bekräftelse av oss när vi har registrerat din anmälan 

till en aktivitet, men att det kan dröja ett par dagar. Detta gäller både vid anmälan per 

e-post eller till vår telefonsvarare.  

Kansliets ordinarie öppettider är: 

Måndag 09.00 – 17.30 

Onsdag 09.00 – 17.30 

Fredag  13.00 – 17.00 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annika Helmerson. 

Övriga tider kan du skicka mejl: goteborg.magotarm@telia.com 

eller lämna ett meddelande på telefonsvararen: 031-12 10 03 

så ringer vi upp. 

Bli familjemedlem 

Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i familjen (boende på samma 

adress) är medlem behöver övriga i familjen bara betala 50 kronor per person för att 

bli familjemedlemmar.  

Man får då precis samma förmåner som de andra medlemmarna och kan vara med 

på våra aktiviteter för subventionerat medlemspris. 
 
 

 
 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet Tel: 031-12 10 03 

Dalheimers Hus 

Slottsskogsgatan 12    goteborg.magotarm@telia.com 

414 53 Göteborg   www.magotarm.se/goteborg  
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