Får vi be om din mailadress?
Vill du ha snabbare information från IFS i Göteborg så maila
oss på info@ifsgoteborg.se för registrering av din mailadress..

Volontärer
Vill du vara volontär och hjälpa oss växa?
Hör av dig!

Flyttankar?
Meddela oss gärna din nya adress så att
vi kan fortsätta hålla kontakten med dig.

Bli medlem
Betala till vårt Plusgiro 823686-1
Vänligen uppge namn, adress, telefon och mailadress.
200 kronor per person och år
250 kronor per familj och år
Det går även bra att skänka en ekonomisk gåva till samma
plusgirokonto för föreningens framtida verksamhet.
IFS Göteborg
Lasarettsgatan 1
411 19 Göteborg
Tel. 031-15 51 14

E-post: info@ifsgoteborg.se
Hemsida: www.ifsgoteborg.se
Facebook: IFS Göteborg

Org. nr: 857204-3472
Plusgiro: 82 36 86-1

HÖSTENS SCHEMA 2018

Våren som var…

…och hösten som kommer…

22 februari

6 september

Årsmöte med kaffe och kaka.

Jonas Bergstedt, Förvaltningsjurist på
Överförmyndarförvaltningen kommer och berättar om gode
män/förvaltarskap.

1 mars
Eric Tarqui, Aktivitetshus Centrum, berättade om
verksamheten och Betty Öst berättade om sin yrkesroll
som PEER support.

5 april
Per Scholtz, Schizofreniförbundets advokat, kom och
pratade om Gode män/förvaltarskap samt om arv och
testamente.

4 oktober
Margda Waern, forskare vid Göteborgs Universitet, kommer
och berättar om suicid (självmord) i psykos.

18 oktober

3 maj

Psykiatrins dag – Privat eller kommunalt gruppboende?
Representanter från kommunalt och privat gruppboende
kommer och diskuterar för- och nackdelar.

Lydia Melchior, läkare, kom och föreläste om psykoser och
mediciner.

1 november

17-18 maj
Psykoskonferensen, Nya Varvet. Lyckat event där IFS
deltog både som åhörare och som föreläsare.

14 juni
Sommaravslutning. Flertal kom och åt god mat och dryck i
våra trevliga lokaler på Lasarettsgatan.
Varannan vecka hela våren har vi även haft samtalsträffar
där själverfarna och anhöriga har fått utbyta erfarenheter.

Jarl Torgersson, Docent i invärtesmedicin med ett förflutet
inom fetmaområdet, berättar om somatisk (kroppslig) hälsa
hos personer med psykisk ohälsa.

6 december JULBORD
Drottning Kristinas Jaktslott – separat utskick.
Vid intresse kommer även syskonträffar att starta 2:e
oktober. Se separat utskick. Minst 5 deltagare krävs för att
träffen ska bli av.

