




STROKE-föreningarna 

Öresund och Nordvesten. 

Är ideella partipolitiskt och religiöst obundna intresseorgani-

sationer som är anslutna till samma målsättning, som gäller 

för STROKE-Riksförbundet och Länsföreningen i Skåne. Vi är 

den Handikapporganisation som tillvaratar hela STROKE-

gruppens intressen. 

 

Vi arrangerar träffar för att sprida kunskap om STROKE och vi 

ordnar sammankomster med föredrag, underhållning och 

även utflykter. 

 

Att komma in i en social gemenskap och få utbyta erfarenhet-

er med andra i samma situation är viktigt för såväl den stroke-

drabbade som de närstående. Detta är också av största bety-

delse för att underlätta anpassningen till det nya och föränd-

rade livet. 

 



Program STROKE-föreningen Öresund  

hösten 2019 och våren 2020 

Helsingborgsgruppen 

Helsingborg har alla möten på Kurirgatan1 DHS om inget annat anges. 



Program STROKE-föreningen Öresund  

hösten 2019 och våren 2020 



Program för STROKE-föreningen  

Nordvesten Ängelholm 

hösten 2019 och våren 2020 



Gemensamma träffar för  

Helsingborg, Höganäs och Ängelholm 

Smil-gruppen 



AKTIVITETER 
Samtalsgrupp 

Träffar med Nya Medlemmar 
SMIL–träffar (stroke mitt i livet) 

Teaterbesök m.m.  
Konversationsengelskan på Brorsbacke i Höganäs börjar  

måndagen den 9 september.                                                                    
  LIV-Lugnt Inre Välmående. Här träffas vi och övar för att må bra. 
Torsdagar 11.00-12.00 (se hemsidan under kommande aktiviteter) 

 
Vi ordnar också resor, korta och längre, samt dagsutflykter! 

Vid avbeställning av resor kontakta ditt försäkringsbolag. 
Kontakta kansliet för vidare information. 

 
Reservation för ändringar i programmen. 

 
Träffpunkt Ringstorp har även aktiviteter där vi kan delta.  

Träffpunkten arrangerar föreläsningar, har aktiviteter som promenader, musikcafé, utflykter 
och pysselcafé, där man kan sticka, virka, sy eller pyssla med annat. Man kan också bara 

komma in och umgås. 
   
 

 
 
 
 
 

 
Vill du bli medlem, går det bra att kontakta oss på nedanstående adresser. 

 
---------------------------------------KONTAKTUPPGIFTER----------------------------------- 

 

STROKE-föreningen 
ÖRESUND 
Kurirgatan 1 
254 53 Helsingborg 
Telefon   042-13 93 00    
Telefontid:  Torsdagar 10.30-12.30 
Öresund PG 4054044-5 
e-post:  strokeoresund@gmail.com 
http://www.strokeforeningen-helsingborg.se 

STROKE-föreningen 
NORDVESTEN 
Gasverksgatan 25 
262 34 Ängelholm 
Telefon 042- 13 93 00 
Telefontid:  Torsdagar 10.30-12.30 
Nordvesten BG 5404-1587  
e-post:  strokeoresund@gmail.com 
http://www.strokeforeningen-helsingborg.se 

http://www.strokeforeningen-helsingborg.se
http://www.strokeforeningen-helsingborg.se

