
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Oktober – december 2018 
          

OBS! Ändrade öppettider på kansliet  
Från och med den 18 juni har kansliet följande öppettider:  

Måndag 08.00 – 17.00 

Tisdag 08.00 – 12.00 

Onsdag 13.00 – 17.00 

Torsdag 08.00 – 12.00 

Fredag STÄNGT  

 
 

 

 

 

Aktiviteter  
 

 

Medlemsträff 

Välkommen att träffa andra i samma situation för att byta tankar, funderingar och 

erfarenheter. Meddela gärna i förväg vilken diagnos du vill prata om. Annars pratar vi om 

olika diagnoser. 

 

Datum: Måndagen den 15 oktober  

Tid: 18.30 - ca 20.00 

Plats: Mötesrummet, plan U1, Dalheimers Hus, 

Slottsskogsgatan 12, Göteborg. 

 

Vi bjuder på fika. Ta gärna med en vän eller anhörig! 

Anmälan senast den 8 oktober till vårt kansli på tel. 031-12 10 

03 eller via mejl: goteborg.magotarm@telia.com 
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Bus eller godis? Familjedag med 

Halloween på Liseberg  

Mag- och tarmföreningen i Göteborg bjuder in till en eftermiddag/kväll på 

Liseberg med Halloweentema.  

Det blir femkamp och Kaninland för de som vill. Sedan äter vi tillsammans.  

Var: Liseberg i Göteborg.  
När: Torsdagen den 1 november kl. 16-19. Vi samlas vid trappan till vänster om huvudentrén 
         kl 15.45. 

Dagen är kostnadsfri för barn upp till 18 år och vi har inget krav på medlemskap (självklart 

välkomnar vi er som medlemmar om ni inte redan är det! Gå i så fall in på vår hemsida och 

anmäl er).  

Anmälan: 

Vid anmälan vill vi be om era kontaktuppgifter med namn, mailadress och telefonnummer. Vi 

vill också veta hur många vuxna som kommer samt antal barn och ålder på barnen. Vi 

behöver också få veta barnets diagnos och om det finns eventuella allergier eller specialkost 

att ta hänsyn till.  

Sista anmälningsdag: onsdagen den 24 oktober via e-post: goteborg.magotarm@telia.com 

eller via telefon: 031-12 10 03. Det går bra att lämna anmälan på telefonsvararen, glöm då 

inte lämna alla uppgifter! 

Tipsa gärna om evenemanget om ni känner andra familjer som har barn med någon mag - 

och tarmsjukdom. 

Våra kontaktuppgifter: Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet, tel: 031-12 10 03,   

e-post: goteborg.magotarm@telia.com  

 

 

Kockläger i Stockholm för ungdomar 

Mag- och tarmförbundet anordnar i samarbete med Min stora dag 

ett kockläger för ungdomar. Det spelar ingen roll vilken mag-

/tarmsjukdom du har eller var du bor – lägret är öppet för alla 

medlemmar mellan 14–18 år!  

Under 3 dagar i oktober samlas vi i Stockholm för en helg i matens värld. Gillar du att laga 
mat, lära dig nya saker och vill kunna briljera i köket när du kommer hem så är detta den 
optimala blandningen samtidigt som du får en härlig helg med nya vänner.  
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Det är kostnadsfritt och framförallt: det kommer att bli roligt!  

Alla moment kommer anpassas efter deltagarna och inga förkunskap krävs. Min Stora Dag 
står för resa, boende, mat, aktiviteter samt transporter till och från lägret.  

Datum: 2018-10-19 till 2018-10-21 

För mer information och anmälan: Kockläger oktober 2018 
  
Till alla föräldrar som är medlemmar för sina barns räkning:  
Kolla in länken och se om det inte skulle vara något för ditt barn. De kommer att bli väl 
omhändertagna av Min stora dags volontärer som har rutin och kompetens för sådana här 
arrangemang. 
 

 

 
Tillhör tänderna kroppen!?  
Funktionsrätt Västra Götaland anordnar en temakväll med Sanna Lingonblad, leg 
tandhygienist, där vi kommer att få information om de nya tandvårdsreglerna. Men också 
information kring vilka möjligheter man har till olika former av tandvård om man har speciella 
behov och allmänt kring tandvård om man exempelvis har problem med att sköta sin 
munhygien.  
. 

Var: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg.  

När: 16 oktober mellan kl. 17 – 20. 

Det blir fika.  

 
Temakvällen kommer också att hållas i Trollhättan den 18 oktober och 
i Borås den 23 oktober.  
 
Alla medlemmar i Mag- och tarmföreningen Göteborg är välkomna att delta kostnadsfritt. 
 
Vid anmälan eller frågor kontakta Funktionsrätt VG´s kansli:  
e-post; ombudsman@funktionsrattvg.se, tel: 033-10 66 44. 
 

 

Boka dagen! 

Den stora årliga Anhörigdagen 

Den 23 november arrangerar Funktionsrätt VG en temakväll på 

Dalheimers Hus om anhörigvården. Inbjuden är bland annat Margareta 

Persson som ska tala om sin bok Gamla synsätt spökar än - 

funktionshinder genom tiderna. Boken handlar om en osynlig del av vår historia, om hur 

människor med funktionsnedsättningar betraktats och behandlats genom tiderna. Den ställer 

frågor om allas lika värde, i en tid när gamla synsätt börjat spöka igen. 

  
Mer information kommer längre fram. 

 

https://www.minstoradag.org/ungamagar/


Jullunch på Hamnkrogen, Liseberg  
Som en tradition går vi till Hamnkrogen på Liseberg 
och äter ett julbord inspirerat av västkustens mat.  
 

Datum: Söndagen den 9 december  

Tid: 11:45 – 15:00, vi träffas vid trappan, till vänster om 

den stora entrén. 

Plats: Hamnkrogen, Liseberg, Göteborg  

Pris: 395 kr (Ord. pris 525 kr)  

Anmälan gör du till vårt kansli senast den 25 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 395 kronor till 
vårt postgiro: 72 57 15-7.  
 
OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser. 

 

 

 

TIPS! 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör en serie föreläsningar om allt från yrsel till cancer. Ta 

chansen att lyssna till deras specialister och bli motiverad till en mer hälsosam livsstil. 

 

Föreläsningarna äger rum kl. 18 i Hörsalen, Stadsbiblioteket i Göteborg. 

 

Tisdag 2/10 – Träning för röst och balans. Hälsan tiger - att vårda sin röst och finns det bot 

mot yrsel? 

Torsdag 25/10 – Hälsa vid cancer. Hur kan vi tillsammans förbättra hälsa i samband med 

cancersjukdom och behandling? 

Måndag 12/11 – Att dricka vatten. Är fysisk aktivitet och stort vattenintag bra för hälsan? Kan 

fysisk aktivitet påverka urologiska sjukdomstillstånd? Är det bra för hälsan att dricka mycket 

vatten – eller är det kanske farligt? 

Tisdag 11/12 – När huden inte fungerar. Om kontaktallergi, eksem och kemikalier. 

 

 

 

Till våra medlemmar 

Har du någon idé eller önskemål om vad som skulle vara roligt 

att göra så hör gärna av dig till oss.  

 

  

 



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 har höjts! 
Vi saknar fortfarande e-postadresser till många av er medlemmar.  

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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