
ÅSS AKTIVITETER 
 
Självhjälpsgrupp ÅSS 
Måndagar jämna veckor kl 11 via zoom. Maila ellinor@angestgoteborg.se för mer 
information och anmälan. 

Digitalt ÖPPETHUS ÅSS 
Torsdagar kl 17-20 via zoom. Maila valerie@angestgoteborg.se för mer information och 
anmälan. 

Ungdomsgrupp ÅSS 
Onsdagar jämna veckor kl 18-20 via zoom. Maila valerie@angestgoteborg.se för mer 
information och anmälan 

Enskilda stödsamtal ÅSS 
Är du intresserad av ett enskilt stödsamtal via zoom kontakta ellinor@angestgoteborg.se  
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AKTIVITETER GÖTEBORG MED OMNEJD 

Teamsträffar med samtalskort 

Vem inspireras du av och varför? Vilket jobb skulle du vilja ha? Finns det tillfällen då det är 
berättigat att ljuga? 
Välkommen till en gruppträff i Teams där frågorna leder oss in på spännande samtal. 

Arrangör: Mariaträffen 

NÄR: Måndagar kl. 13.00-14.00 

VAR: Digitalt via Teams. 

Länken nås via Mariaträffens Facebooksida eller Göteborgs Stads Kalendarium. 
Det går även bra att mejla till mariatraffen@aldrevardomsorg.goteborg.se för att få länken. 

Deltagandet är kostnadsfritt och utan föranmälan! 

Mindfulness online med Cathy 
Tisdagar kl. 10.30 
Välkommen att öva mindfulness med frivilligcentralen Knuten. Övningar och eftersnack via 
Zoom. Anmälan till Cathy på telefonnummer: 0722-05 41 61.  

Qigong i Härlanda Park 

Vi tränar mjuka och behagliga rörelser som är lätta att följa.  

Arrangör: Hälsoteket Örgryte-Härlanda 

Inga förkunskaper krävs. Går även att träna sittandes på en stol. 

NÄR: Fredagar kl. 10.00-10.45 (11 juni, 18 juni, 2 juli, 9 juli, 13 augusti, 20 augusti och 27 
augusti 2021). 

VAR: Samling vid huvudentrén Härlanda Park  

Gratis och drop-in! Välkommen! 

Skogspromenader 

Fredagar kl. 10–11.30 
Frivilligcentralen Knuten, Råstensgatan 4 
Promenad med eller utan stavar, i miljöer runt Härlanda tjärn. Vissa fredagar gör vi istället 
en promenadutflykt. Alla kan vara med och gå i sitt tempo, vi delar upp oss efter behov och 
fart. Stavar, snälla hundar och barnvagnar är också välkomna. Eftersom restriktionerna för 
att minska smittspridningen av covid-19 kan ändras med kort varsel är det föranmälan till 
promenaderna. Du anmäler dig till Anne-Marie på telefonnummer: 0737-73 88 83 
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Utefys i det gröna 
Blandad styrka och konditionsträning. 

Arrangör: Hälsoteket Örgryte-Härlanda 

Alla kan vara med utifrån sin egen nivå. Du behöver inte ha någon tidigare träningsvana. 

NÄR: Fredagar kl. 11.30-12.30 (18 juni, 2 juli, 9 juli, 20 augusti, 27 augusti  2021) 

VAR: Virginsgatan 13, vid dansbanan 

Gratis och drop-in! Välkommen! 

Hälsosamtal 
På Hälsoteket finns möjlighet att få ett kostnadsfritt individuellt samtal/rådgivning för att ta 
steg mot att förbättra din hälsa. 
Samtalen kan handla om fysisk aktivitet, kost, sömn, stress eller allmän hälsa. I vår äger 
samtalen rum online via Teams. 

E-post till Hälsoteket i Örgryte-Härlanda halsoteketoh@socialcentrum.goteborg.se 

Telefonnummer till Hälsoteket i Örgryte-Härlanda031-365 51 84 

Coachande samtal online/telefon 

Behöver du ta beslut om en förändring i livet eller är osäker på vad du egentligen vill och 
behöver? 
Ett stödjande samtal som leder dig att se klarare, att reda ut vad som är tankar och känslor, 
egna och andras behov kan hjälpa gott på traven. Arrangör är frivilligcentralen Knuten. 
Boka direkt till Cathy som är certifierad coach och 
mindfulnessinstruktör på telefon 0722-05 41 61. 

Bok- och filmgrupp online 
Saknar du umgänge och gillar böcker och film? Nu har många av oss tid att läsa och se på 
film. Vi har också behov att prata med varandra. Välkommen till två nya grupper där du kan 
göra båda delarna. Vi läser nyutgivna romaner och väljer filmer ifrån SVT för att sen prata 
via Zoom. Våga testa! Vi hjälper dig att komma igång. Arrangör är frivilligcentralen 
Knuten. För mer information och anmälan, ring Anne-Marie på telefon 0737-73 88 83. 
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