
Afasi-fællesskabet – noget for mig? 

Afasi-fælleskabet er for dig, der har afasi og har lyst til at møde andre personer med 

afasi. Det foregår online via Zoom. Det er nyt for alle, men de fleste lærer det. Til 

alle samtaler, er der en person uden afasi, der får samtalen til at glide og kan give 

svarmuligheder. Samtalehjælperen kan dele et ”papir” du kan skrive/pege på fra din 

iPad. Du kan derfor også være med, selvom du har svær afasi. 

 

Aktiviteterne 
Mandag, tirsdag eller onsdag ml. 10-14: 45 minutters samtale i grupper på 3-4 

personer. Samtalen styres af en samtalehjælper. Du kommer sammen med andre, 

med samme grad af afasi som dig selv. Du får et fast tidspunkt. Der er gruppe hver 

uge. 

Hver fredag kl. 10: Alle, der er hjemme, kan logge på. Ugens nyheder og 

weekendens planer vendes. Samtalen styres af en samtalehjælper. Gruppen er 

målrettet dem med moderat til svær afasi men alle er velkomne. 

Øvrigt: Øvrige online-aktiviteter (fx quiz) slås op løbende. 

 

Krav til teknik 
Du skal helst bruge en iPad eller en anden tablet. Den er nemmest at betjene og den 

kan tages med rundt, hvis du vil vise noget. 

 

 



Hvem kan være med? 
Nogen har let afasi – andre har svær afasi. Alle er velkomne! Der er dog et par krav: 

- Du skal kunne følge med i en gruppesamtale (alle samtaler foregår i roligt 

tempo) 

- Du skal kunne udpege blandt de valgmuligheder, som samtalehjælperen giver, 

hvis du ikke kan svare med ord 

- Du skal være interesseret i de andre - og give plads til andre 

- Du skal have haft afasi i minimum 4 måneder 

 

Hvordan melder jeg mig til? 
Skriv  til afasicafe@gmail.com. Skriv  

- Telefonnummeret på dig selv ELLER på en, der kan hjælpe dig i gang, hvis du 

har brug for støtte til dette (fx pårørende/hjemmevejleder).  

- Kort om dig selv:  

o Alder 

o Hvor du bor 

o Hvornår du fik afasi 

o Om din afasi er svær, moderat eller let  

Du eller din hjælper vil herefter blive kontaktet. Bemærk; der er et begrænset antal 

pladser. 

 

Hvem står bag? 
Hjernesagen og Center for Hjerneskade står bag Afasifællesskabet med støtte fra 

”Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed” forvaltet af Slots- og 

Kulturministeriet. Tilbuddet er gratis og løber frem til december 2021. 

Logopæd Trine T. Klinkby er projektleder og kan kontaktes på 3532 9091 eller 

afasicafe@gmail.com . 
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