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Medlemsbrev December 2016 
 
Kära medlem, 
 
Nu närmar sig slutet av 2016 men 
höstterminen hos RSMH Trelleborg är inte 
slut än. Vi vill härmed informera dig om 
några kommande aktiviteter under 
december. Ett medlemsbrev om 
höstterminen 2016 kommer när 
höstterminen är slut. 
 
Vi hoppas att träffa dig vid någon av våra 
träffar och/eller aktiviteter där du alltid är 
välkommen. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
RSMH Trelleborgs styrelse 

 
Medlemsmöte torsdag 8 december 
Den 8e december kl. 17.00 är det dags 
igen för medlemsmöte. Kom gärna och 
delta med dina förslag, synpunkter och 
diskutera planer för 2017. Såklart finns det 
också gemenskap och fika. Föreningen 
bjuder på fikat. 
 
Dagordning och kallelsen finns bifogat i vid 
det här brevet. 

               

 

 
 
Julfest torsdag 15 december 
Torsdag den 15e december 
har vi vår sista Öppet hus för 
året och då avslutar vi i julstil. 
Kom mellan kl. 15.00-19.00 
och njut av julmat, glögg, 
pepparkakor, gröt, julmusik, 
och myskänslor. Kl. 15.00 är 
det enklare gemensam julmatlagning för 
den som vill, eller håll kockerna sällskap.  
Kl. 16.30 börjar Julbingo med 
vinstplockning av presentbordet med 
donerade presenter. Vill du bidra med 
något smått eller stort ta gärna med det. 
Överblivna presenter delas ut under 
kvällen. 
 
Ta gärna med familj, vänner, anhöriga, 
kollegor eller andra intresserade och 
anmäl dig via epost till 
rsmhtrelleborg@gmail.com eller genom 
att anmäla dig till en styrelse medlem.  
Sista anmälningsdag är tisdag 13 
december. 
 
Julfesten är kostnadsfri för våra 
medlemmar, för andra intresserade kostar 
det 100 kronor. 
 
 
Anmälan är bindande! Men plats kan 
överlämnas till någon annan vid förhinder.  

http://www.rsmhtrelleborg.se/
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Medlemsavgift 2017 
Nu är det dags att betala in medlems-
avgiften för 2017. Medlemsavgift är 100kr 
per kalenderår och betalas in till bankgiro 
295-0558. Glöm inte att skriva ditt namn. 
 
Obs! För medlemmar som har tillkommit 
efter den 1e oktober 2016 och betalat sin 
avgift gäller att avgiften avser 2016 och 
2017. 
 

 

 
 
Medlemsregister 
Får du vårt medlemsbrev via epost? 
 
För att underlätta kommunikationen med 
våra medlemmar och ur ett miljövänligt 
perspektiv vill vi fråga alla medlemmar 
som har en epost adress att skicka en 
uppdatering av sina kontaktuppgifter till 
rsmhtrelleborg@gmail.com.  
 
Vi har även fått förfrågan av Riksförbundet 
att efterfråga er epost-adress så att 
Riksförbundet kan skicka ut nyhetsbrev 
direkt till medlemmarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakt 
Frågor, åsikter, önskemål, tveka inte att 
kontakta oss. 
 
För mer information kring våra aktiviteter 
besök vår hemsida, facebook, skicka epost 
eller prata med någon i styrelsen. 

 

www.rsmhtrelleborg.se 
 

rsmhtrelleborg@gmail.com 
 

Facebook: RSMH Trelleborg 
 

Besöksadress 
Portgränd 10, 231 63 Trelleborg 
Nära St. Nicolai kyrkan 
 

 
 

 

Postadress 
RSMH Trelleborg 
c/o Loes Vollenbroek 
Hallasvängen 37A 
231 65 Trelleborg 

http://www.rsmhtrelleborg.se/

