
   Program 

   verksamhetsåret 2023 

OKTOBER 
Studiecirklar: 
Handparaffinbad, se föregående sida 
Handarbetsgruppen ”Handaflit”, se föregående sida 
Vattengymnastiken, se föregående sida 
 
Fredag 6/10 - Söndag 8/10     
Rättviks marknad, sedvanlig lottkiosk på Knektplatsen för alla som vill hjälpa till och göra 
en insats för föreningen. 
 
 

NOVEMBER 
Studiecirklar: 
Handparaffinbad, se föregående sida 
Handarbetsgruppen ”Handaflit” 
Vattengymnastiken 
 
 

DECEMBER 
Söndag 10 /12 kl.13.00 Julbord, håll utkik efter inbjudan! 

Reumatikerförbundet är en av ABF´s medlemsorganisationer lokalt 
och mycket av verksamheten bedrivs i samarbete med ABF. 

VÄLKOMMEN! 
BESÖK föreningens hemsida där finns tips om evenemang och mycket annat:      

www.rattvik.reumatiker.se 

Har Du tankar och funderingar eller förslag på vad föreningen skulle kunna ägna 
sig åt för aktiviteter? Stort som smått, spelar ingen roll. 
 
-Ta kontakt med någon i styrelsen, så kan vi ta ett resonemang! 
Vi är till för medlemmarna och för att skapa möjligheter till att mötas samt hjälpa 
till att sprida information och hjälpa till självhjälp! 
 
Reumatikerföreningen Rättvik är en förening som har växt väldigt de senaste åren 
och det tycker vi är jätteroligt. Vi är öppna för nya förslag till kommande år. 
 

Vi ser fram emot ett händelserikt och roligt 2023 

Reservation för viss förändring i  
programmet förbehålles! 

Har Du kanske något du vill skänka till föreningens många lotterier, hör av dig till  
Monica Andersson 070-561 99 42. Gåvor mottages med tacksamhet! 

Reumatikerföreningen 
Rättvik 



JANUARI 
Studiecirklar: 
Handarbetsgruppen ”Handaflit”, träffas på tisdagar kl.14.00 i Föreningslokalen och  
handarbetar i många olika former. Så som vävning, brodering, virkning, stickning, samt 
trevlig samvaro och fika så klart. Du har engagemanget med dig, föreningen har materialet! 
Kontaktperson: Laila Moberg 518 07 , Monica Andersson 070-561 99 42 (ingen föranmälan)  
          
Handparaffinbad och enkel handgymnastik,  samtal kring olika teman och  
mindfullnessövningar.  
Dessa cirklar pågår måndagar och onsdagar Januari-Mars samt September-November. 
Kontaktperson/Anmälan till: Anneli Odén  070-788 66 02 
 
Startar i Januari gör även: 
Vattengymnastik, torsdagar kl 10 och 11.  10 ggr, start 20/1 Ingen föranmälan. 
Kontaktpersoner: Anneli Odén  070-788 66 02 och ???????????????? 
Visa upp ditt medlemsbevis när du betalar in dig på badet. Kostar för närvarande 50:-/gång 
 
Medicinsk QiGong, i Wasaborgs lokal , ovanför biografen. (ingen föranmälan) 
Ledare: SAKNAR LEDARE     Ligger på is just nu 
 

FEBRUARI 
Studiecirklar:  Se ovan 
Handarbetsgruppen ”Handaflit”, se ovan 
Vattengymnastik, se ovan 
Handparaffinbad, se ovan 
Medicinsk QiGong, se ovan 
 

Söndag 12/2 kl.11.00:  ÅRSMÖTE 

Föreningens Årsmöte I Missionskyrkans samlingssal (ingång baksidan) -Gör Din röst hörd! 
Årsmöteshandlingar kommer finnas på ABF i stadgeenlig tid innan mötet. 

MARS 
14/3 kl 18.00 på Kulturhuset.  
Föreläsning om Patientnämnden, 1177 och 
Vårdlots 

Arrangeras tillsammans med: Reumati-
kerföreningen i Rättvik och ABF. 

APRIL 
Studiecirklar: 
Handarbetsgruppen ”Handaflit” se föregående sida
  
Vattengymnastik, se föregående sida, avslutning för våren   
 

MAJ 
Studiecirklar: 
Handarbetsgruppen ”Handaflit”, avslutning i Maj.  
 
Fredag 5/5 - Söndag 7/5       
Rättviks marknad, sedvanlig lottkiosk på Knektplatsen för alla som vill hjälpa till och göra 
en insats för föreningen. 

Vår resa: 
Söndag -Måndag 16—17 apr 2023  Föreningsresa till Åland med Cinderella 
 håll utkik efter anslag/annonsering! 

JUNI och JULI 
Sommaruppehåll i föreningsaktiviteterna , men Vi ses säkert i solskenet någonstans!  

AUGUSTI 
SPA-resa till Pärnu i Estland med Peters Buss.  27/8-4/9 –23   åker en del från  
föreningen. 
Var och en anmäler sig direkt till Peters Buss.  
Telefon: 0563 – 813 31, 070-560 61 08  peter2@petersbuss.se  
 

SEPTEMBER 
Studiecirklar:     
Handparaffinbad, se föregående sida 
Handarbetsgruppen ”Handaflit”, se föregående sida 
Vattengymnastik startar igen, se föregående sida 
 
Distriktets föreningskonferens 22-23/9,  
föreningen får skicka 5 personer att vara med där. 

Reumatikerförbundet 
-kunskap som lindrar! 

Du vet väl hur viktigt det är  
att hålla kroppen igång? 

Kom till Oss 
-Vi vet hur det känns! 

-Är Du intresserad av att veta mer om föreningen eller nyfiken på att starta upp någon 
studiecirkel eller verksamhet för medlemmar i Reumatikerföreningen Rättvik, hör då av Dig 
till någon i föreningen eller vänd dig till ABF-kontoret 076-103 96 02 

-Är ni fler i familjen som vill vara medlemmar i 
föreningen så är det väldigt förmånligt.  
 
Kontakta registeransvarig i föreningen så kan 
du få mer information! 
Carina Olsson 070-372 14 75 

Håll utkik efter  
anslag/annonsering! 

 


