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Informationsbrev Januari 2019 
 

Hej kära RSMH medlem, 
 
2019 har kommit och vi i RSMH Trelleborg ser framemot ett givande, kamratstöttande och glädjande år. Året börjar 
bra för föreningen med flytt till egna lokaler under våren. Detta kommer att ge föreningen helt annorlunda 
förutsättningen för verksamheten och vi hoppas att kunna utöka och anpassa verksamheten bättre till er 
medlemmar. Flytten kommer högst troligen ske under mars månad. Mer information om flytt till egna lokaler 
kommer löpande i takt med att vi vet mer. 
 
Aktiviteterna under våren startar måndag 14 januari med följande: 
 

Öppet Hus  
Fika, sällskap och gemenskap. Varje torsdag kl. 16.30-19.00 utom röda dagar. 
 

Föreläsningar 
Sista torsdag i månaden kl. 17.30-18.30 utom röda dagar. 

• ”Helande konst” med Eva Roos – torsdag 31 januari kl. 17.30-18.30 

• ”Tourettes och jag” med RSMH Trelleborgs medlem Rasmus Skott som har egen erfarenhet som föreläser 
tillsammans med en person från vården – torsdag 28 februari kl. 17.30-18.30 

 

Cirklar (obs! cirklar kräver anmälan) 

• Skrivargrupp – måndagar kl. 16.30-18.00 

• Filmklubb – tisdagar jämna veckor kl. 16.30-19.00 
o Tisdag 22 januari: Mamma Mia (1) 
o Tisdag 5 februari: Mamma Mia Here we go again (2) 
o Tisdag 19 februari: Edward Persson 

• Anhörig grupp – onsdagar kl. 17.00-18.30 (obs! nuvarande grupp är fulltecknad, men vid tillräckligt med 
intresse kommer en ny grupp att startas efter flytten) 

• Pyssel – torsdagar kl. 15.00-16.30 

• Scrapbooking – fredagar kl. 15.30-17.45 
 
I och med flytten kommer ni att få mer information vid ett senare tillfälle om aktiviteter efter februari månad. Vi 
vet dock redan nu att ovanstående aktivtiter kommer att fortsätta efter flytten. 
 

Medlemsmöte, Årsmöte och ”Hjärtepriser” 
I bilagorna hittar ni kallelser och dagordning till medlemsmötet torsdag 24 januari kl. 16.30 och årsmötet torsdag 
14 februari kl. 17.00. Efter årsmötet kommer ”Hjärtepriser” att delas ut med bland annat ”Årets stödperson”, 
”Årets eldsjäl”, ”Årets Charmör” och ”Årets Gullefjun”. Vi ta gärna emot nomineringar och eventuella flera 
kategorier. 
 

Valberedning  
Valberedning är igång med sitt arbeta och tar gärna emot nomineringar och efterlyser främst revisorer och 
revisorsersersättare. För att komma i kontakt med valberedning hör av dig till sammankallande Susanne 
Abramsgård: redfern.se@hotmail.com eller 076 894 83 87. 
 
 

Varmt välkomna till våra aktiviteter! 
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