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Varmt välkommen!
hälsar IFS i Göteborg

Mejladress
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 gärna av dig!

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

Bli medlem
Medlemsavgiften är 225 kronor per
person och år. Betala till vårt  
• Plusgiro 823686-1 eller  
• Swish 123 498 08 76 
Vänligen uppge namn, adress, telefon 
och mailadress. 

Det går även bra att skänka en 
ekonomisk gåva för föreningens  
framtida verksamhet.

IFS i Göteborg
Lasarettsgatan 1 E-post: info@ifsgoteborg.se Org. nr: 857204-3472
411 19 Göteborg  Hemsida: www.ifsgoteborg.se Plusgiro: 82 36 86-1
Tel. 031-15 51 14  Facebook: IFS Göteborg



Hösten som var…
Torsdag 9 september 18.00-20.00
Digitalt möte via Teams. Mötet var mycket 
givande med både själverfarna och anhöriga 
som deltog aktivt i diskussionen.

Torsdag 7 oktober 18.00-20.00
Lennart Lundin berättade om psykiska funktions-
variationer och när variationerna går överstyr.

Torsdag 4 november 18.00-20.00
Lars Alfredsson, Schizofreniförbundet, berättade 
om nya Socialtjänstlagen och vad den innebär.

Torsdag 2 december 18.00-20.00
Ett dignande julbord serverades i ett fullsatt 
Drottning Kristinas Jaktslott. Det bjöds på  
underhållning i form av allsång, quiz, 
mingelmusik, lotteri och trevligt sällskap.

Musikcafé
Under hösten har vi startat ett musikcafé för  
personer med egen erfarenhet av psykos- 
sjukdom som Peter Georgsson har hållit i,  
vilket har varit mycket lyckat.

…och våren som kommer!
Torsdag 3 februari 18.00-20.00
Digitalt möte via Teams med Kalle Vannmoun, journalist på Sveriges Radio 
Västerbotten. Han berättar om sin pappa som lider av schizofreni och 
hur Kalles arbete som journalist bidrog till radiodokumentären  
”Alla ville väl - om en psykiatrireform”.

Torsdag 3 mars 18.00-20.00
Andreas Jakobsson, 46-årig tvåbarnsfar till två 8-åringar. Han berättar om sin 
resa och erfarenhet kring psykisk misshandel och medberoendeproblematik 
till en kvinna som lider av psykisk sjukdom och personlighetsstörning. 

Torsdag 10 mars ÅRSMÖTE 18.00-20.00
Det bjuds kaffe och räksmörgås. Endast medlemmar! 
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12.

Torsdag 7 april 18.00-20.00
Margda Waern, professor i suicidologi vid Göteborgs universitet och  
överläkare i psykiatri pratar om suicid och suicidalt beteende hos  
personer med schizofreni och liknande psykoser.

Torsdag 5 maj 18.00-20.00
Robert Höglind och medarbetare från  
Psykiatriambulansen besöker oss och  
berättar om verksamheten.

Torsdag 2 juni 18.00-20.00
Våravslutning. Det bjuds kycklingsallad 
och samtal. Kostnadsfritt för medlemmar.

Samtalsträffar - torsdagar jämna veckor
Med start den 24 februari 18.00-19.30.

www.ifsgoteborg.se (Med reservation för ändringar.)

Musikcafé - fortsätter med start 22 februari!
Med stöd från Schizofreniförbundet och Radio- 
hjälpen kommer musikcaféet kunna forsätta  
under våren och kör igång 22 februari kl. 14.00.


