
 

 

                     Göteborgs Frivilliga samhällsarbetare 

                              Medlem i RFS, GFC i samarbete med ABF                          

Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare Hemsida: www.rfs.se/goteborgsfs 

Kungsladugårdsgatan 5  Mail: ordf@gbgfs.se 

414 69 Göteborg  Mail: info@gbgfs.se  

  

Höstprogram 2019 
Vad önskar du att se, höra eller göra i föreningen? 
Ring eller skicka tips på ämnen, föredragshållare, 
studiebesök eller aktiviteter till Birgitta Ljungholm 
mobil: 070-239 40 79, mail: ordf@gbgfs.se 

På ett enkelt och snabbt sätt vill vi nå Dig via mejl 
(om du har det). Det kan gälla ny information, 
påminnelser om aktiviteter eller vid eventuella 
förändringar i programmet. Du som inte nåtts av 
dessa mejl hittills – meddela oss gärna din 
mejladress.  

Vi sänder pappersutskick i januari till din 
postadress med vårprogram, kallelse till årsmöte 
och påminnelse om  årsavgift.  Utskick i augusti 
med höstprogram görs till mejladress, om vi har 
den, till övriga i pappersform. 

Medlemsavgift skickas till PG 71 68 24-8 och är från f.o.m 2020 250 kr för enskild 
och 400 kr för familj boende på samma adress. Alla medlemmar som namnges vid 
inbetalning av medlemsavgift innefattas av olycksfalls/krisförsäkringen vid 
föreningsaktiviteter och ditt lagreglerade uppdrag. 

Gode män/förvaltare kan dessutom teckna en ansvarsförsäkring a 145 kr/kalenderår. 

Undrar du något angående medlemskap sänd mail till: kassor@gbgfs.se 

Om inget annat nämns är aktiviteterna i Gfs lokal på Kungsladugårdsgatan 5. 

Anmäl ditt deltagande till aktiviteter så vi vet hur mycket fika vi ska fixa, material 
som ska kopieras m.m.Om du anmält och inte kan komma – skicka ett mail eller sms. 

*Erfarenhetsutbyte: En chans för oss uppdragstagare att träffas, stödja, stärka och 
dela erfarenheter med varandra. Obs! Endast för medlemmar. 

Övriga Gfs aktiviteter är öppna, du kan ta med den du har uppdrag för eller en 
kompis. 

*Öppet hus: En chans att träffa delar av styrelsen tillsammans med övriga medlemmar 
för en stunds fika och samvaro.  

*Söndagspromenad: Vi promenerar och fikar. 

*Temaföreläsningar: Se programmet.  *Studiebesök: Se programmet. 

ABF kurser – anmälan ska göras till ABF de sköter all administration                        
för våra kurser. Önskar du veta något om innehåll, kursupplägg m.m.              
Välkommen att höra av dig till Birgitta Ljungholm mobil: 070 239 40 79 
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September 

Må 2 september kl. 18-20.30 Tema: Bemötande.                                                        
Lokal: Slottsskogsgatan 24, Slottsälvan - hyresgästföreningen.                        
Ingen ska behöva uppleva diskriminering och särbehandling. Ingen ska behöva finna sig i att 
bli utestängd, förbisedd, avfärdad eller daltas med utifrån någon sorts överdriven fördomsfull 
vänlighet. Det handlar ytterst om hyfs och heder, moral och lika fördelning av våra 
mänskliga rättigheter. Med Anders Westgerd verksamhetsledare på GIL, 
Göteborgskooperativet för Independent Living delar med sig av egna och andras erfarenheter.                                                                                                                 
Anmälan till Gunilla Wahlbom Mobil: 076-890 89 87, mail: anmalan@gbgfs.se 

*Ti 10:e kl 18-20 Erfarenhetsutbyte!                                                                            
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

*Sö 15:e kl 13 Söndagspromenad i Slottsskogen, samling vid Plikta L:a tåget     
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

  Må 16 september kl. 18-20.30 Tema: Skuldsanering.                                              
Lokal: Slottsskogsgatan 24, Slottsälvan - hyresgästföreningen.          
Skuldsanering är en möjlighet för en skuldsatt att lösa sina ekonomiska problem och 
komma tillbaka till ett liv med delaktighet och framtid. Var, hur börjar man?  Med budget- 
och skuldrådgivare från Göteborgs stad som berättar om villkor och arbete med 
skuldsanering.                                                                                                     Anmälan till 
Gunilla Wahlbom Mobil: 076-890 89 87, mail: anmalan@gbgfs.se 

*Lö 21:e - sö 22:e kl. 09.30-15.30 ABF/Gfs översiktsutbildning lagreglerade uppdrag. 
Anmälan till ABF 031-774 31 10  www.abf.se/goteborg 

*Sö 29:e Kl. 15-18 Öppet hus!                                                                                           
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

Oktober 
*Ti 1:a kl. 17.30-20.45 (Sex tisdagar) ABF/Gfs Studiecirkel för lekmannaövervakare 
och anstalts/häktesbesökare. Anmälan till ABF 031-774 31 10  www.abf.se/goteborg 

*Sö 13:e kl. 13 Söndagspromenad i Slottsskogen, samling vid Plikta L:a tåget        
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

Må 14 oktober kl. 18-20.30 Tema: Tillit och trygghet.                                                 
Lokal: Slottsskogsgatan 24, Slottsälvan - hyresgästföreningen. Hur kan du möta en 
människa som “den hårda vägen” förlorat tillit till medmänniskor och samhällets 
institutioner? Finns det några nycklar för att skapa relation med en människa igen? Med Lars 
Gårdfeldt, författare, präst och hbtq-aktivist.                                                                  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se  
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*Må 21:e kl. 18-20 Erfarenhetsutbyte!   

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

November 

Må 4 november kl. 18-20.30 Studiebesök på Rättspsykiatrisk 
utredningsenhet på Dan Anderssons gata 20, Hisings Backa. Vilka fakta och 
omständigheter gör att en person utreds på denna enhet. Vilka konsekvenser kan 
utredningen ge eller få? Vad är Rättsmedicinalverket?                                 
Obligatorisk anmälan med personnummer senast 28/10 till Birgitta Ljungholm  
Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

*Sön 10:e kl. 15-18 Öppet hus!                                                                            
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

*Lö 16:e - sö 17:e kl. 09.30-15.30 ABF/Gfs kontaktpersons kurs        
Anmälan till ABF 031-774 31 10 www.abf.se/goteborg 

*Tis 19:e kl. 18-20 Erfarenhetsutbyte!                                                             
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se
  

*Sön 24:e kl. 13 Söndagspromenad i Slottsskogen, samling vid Plikta L:a tåget   
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

December 

Ti 3 december kl. 18-20.30 Tema: Närstående till våldsdödade.   
Lokal: Slottsskogsgatan 24, Slottsälvan - hyresgästföreningen. Hur kan man 
fortsätta leva när det hänt så svåra saker? Hur kan man få hjälp att komma vidare?                                                      
Med Matilda Arnesdotter, beteendevetare och aktiv i föreningen Riksföreningen 
anhöriga till våldsdödade (RAV).                                                                       
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 

*Sön 8:e kl. 15 – 18 Öppet Hus med musik, extra god fika,  en trevlig stund 
tillsammans inför stundande helger.                                                                            
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
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