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Kansliet har ordet
Hej alla medlemmar.
Som ingen har undgått så är hela världen och även Sverige
påverkat av Coronaviruset och särskilt i Stockholms län.
Vi har beslutat att stänga ner alla våra medlemsaktiviteter under
vårterminen.
Många av våra medlemmar som besöker oss tillhör riskgrupper
och har underliggande sjukdomar. Många är redan sköra, så vi
menar att det är ett bra beslut att stänga ner verksamhet som samlar medlemmar. Vi kan inte garantera att ingen smitta finns i våra
lokaler eller hos dem som besöker oss.
Vi måste skydda alla på bästa sätt.
Det kommer dock att finnas personal tillgänglig på kansliet
mån-tors 10–14 för tfn och mejl.
Vi var också tyvärr tvungna att ställa in vårt årsmöte den 23
mars. Nytt datum är satt till 27 april.
Vi försöker hålla er alla uppdaterade så gott det går, när vi vet.
Kansliet kommer att ha sommarstängt from 13 juli – 16 augusti.
Allt är skrivet med reservation för ändringar! Även vi följer
utvecklingen i samhället, och får eventuellt ta nya beslut allt eftersom ny samhällsinformation kommer.
Va rädda om er
/Lena o Micke
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Med anledning av Coronavirusets framfart i Sverige, så har
Hjärnkraft Stockholms läns styrelse beslutat att
ställa in alla vårterminens planerade medlemsaktiviteter.
Kansliet kommer dock att vara tillgängligt på telefon och
mejl måndag-torsdag mellan 10-14.

ÅRSMÖTE 2020
Måndag 27 april klockan 18.00
Kommer att genomföras digitalt.
Antingen som telefonmöte eller videomöte.
Det får du reda på när du anmält dig. Då kontaktar vi
dig och berättar hur mötet ska genomföras.
Vi behöver ha ett årsmöte trots att vi är i Corona-tider,
med tanke på alla bidragsansökningar som ska vara
inlämnade i slutet på maj. Vi kan inte och ska inte
träffas i större folksamlingar just nu.
Handlingar kommer att finnas på vår hemsida två
veckor innan årsmötet.
Anmälan sker på telefon eller mejl.
Kontakta kansliet:

Telefon: 08- 447 45 31
E-post: stockholm@hjarnkraft.se
Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Nybohovsgränd 12 (besöksadress Nybohovsgränd 16)
117 63 Stockholm
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Kolardammarna i Alby
naturreservat

Torsdag

Lättvandrad guidning anpassad för
rullstolar och barnvagnar.

kl. 11-14

23

april

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat
och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs
strandkanten möts du av grovstammiga aspar,
tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, vårfryle,
nagelört och andra vårblommor. I dammarna
renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe
på sin väg till Albysjön.
När: Torsdag 23 april kl. 11.00-14.00.
Praktisk information: Vandringen är 2 km lång
och tar cirka 3 timmar med paus.
Vi vandrar i lugnt tempo. Det finns inga toaletter.
Det finns picknickbänkar på en skogsbacke och
bänkar på en brygga där vi äter vår matsäck.
Ta med egen matsäck.
Samling och avslutning:
» Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875 från Gullmarsplan).
» Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2
i Tyresö.
» Bil, samlas vi på parkeringen vid Fårdala ridskola.

En av guiderna möter upp vid busshållplatsen. En
av guiderna möter upp vid adressen.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig
fram med rullstol och rullator. Det finns en något
längre backe som har medellutning, här hjälps vi åt
om det behövs.
Guidningen är gratis. Ingen anmälan behövs.
Vid frågor och funderingar, kontakta:
Martina, martina.kiibus@tyreso.se eller
Sofia på sofia.arnsten@studieframjandet.se,
08-555 352 67 (även mobil).
Guidningen genomförs i samarbete mellan
Tyresö kommun och Studiefrämjandet Stockholms
län.

Personligt hjärnskadekort
Upplever du ibland att din omgivning inte möter dig med
förståelse? Har du ibland behov av att på ett
enkelt sätt nå ut med information om din hjärnskada?
Vi erbjuder ett personligt hjärnskadekort, som du själv är med och
formulerar, som kan vara ett stöd för dig i vardagliga situationer.
Kortet är lagom stort för att få plats i din plånbok och är gratis för
medlemmar i Hjärnkraft Stockholms län. För dig som reser utomlands har vi även en engelsk version av kortet.
För att beställa kortet hämta ett beställningsformulär på vår hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.se eller hör av dig till kansliet,
så hjälper vi dig.
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Vill du vara med och kryssa?
Musik mår de flesta bra av och vi utmanar därför
med musik och kryss denna kväll. Att lyssna och
kryssa är roligt!
Vilken musikal? Vilken artist? Vilket land? Vilken
film? Eller någon helt annan fråga som ställs i
krysset. Vi tänker hålla på i ca 1,5 timme och det
finns fika till självkostnadspris 20: Välkommen.

Ä
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S
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När: Tisdag 21 april klockan 18-19.30

IN

Var: Kansliet i Liljeholmen, Nybohovsgränd
16
OBS! Du som åker färdtjänst kan boka din
hemresa till 19.30.

Anmälan: Senast en vecka innan till Kansliet
tfn 08- 447 45 31
eller mejl: stockholm@hjarnkraft.se

Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig parkmiljö
Lättvandrad naturguidning anpassad för rullstolsburna och barnvagnar
Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges
äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar vårens och
försommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika
floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind. Vi vandrar i lugnt tempo i den
lummiga engelska parken och ut till havet på Notholmen.
När: Onsdag 19 maj kl. 11.00-14.00
Praktisk information:
Vandringen är 3 km lång och tar cirka 3 timmar
med paus.
Vi vandrar i lugnt tempo. Tillgänglig toalett finns
vid slottet och ute på Notholmen.
Vi går i parken och ut på Notholmen där vi äter vår
matsäck vid havet.
Ta med egen matsäck.
Samling och avslutning:
• Busshållplats Tyresö kyrka kl. 11.00 (buss 875
från Gullmarsplan).
• Färdtjänst uppge adress Tyresö slott Borggården.
• Bil kör du Tyresövägen österut till Tyresö kyrka
och slott (handikapparkering finns).

Onsdag

19

maj
kl. 11-14

En av guiderna möter upp vid busshållplatsen. En
av guiderna möter upp vid Tyresö slotts borggård.
Tillgänglighet: Det går att ta sig fram med rullstol och rullator i slottsparken och ut på bryggan
på Notholmen. Ibland när gångvägarna är nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista backen tillbaka
upp mot slottet är något ansträngande. Men vi
hjälps åt!
Guidningen är gratis. Ingen anmälan behövs.
Vid frågor och funderingar, kontakta Martina,
martina.kiibus@tyreso.se eller Sofia på:
sofia.arnsten@studieframjandet.se,
08-555 352 67 (även mobil).
Guidningen genomförs i samarbete mellan Tyresö
kommun och Studiefrämjandet Stockholms län.
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Att dela sina erfarenheter och hjälpa andra
Det är fler än jag som har haft eller idag har problem med det i skolan. Hur man dagarna igenom
får kämpa för att andra ska förstå varför jag inte
orkar eller lätt blir arg på grund av den skada
som jag har. Plus allt arbete som måste göras i
klassrummet och efter skolan.
Jag kom i kontakt med en medlem som heter
Elias, som är 11 och går i femteklass i en engelsk
skola och har en hjärnskada. Han har svårigheter
med frustration över att han tappar koncentrationen och därför blir
irriterad över allt oljud
som är runtomkring.
När han blir irriterad
och arg känner lärarna
att de inte kan hjälpa
honom riktigt för att de
inte vet hur de ska hjälpa honom på rätt sätt.
När jag fick en bild av
problematiken så frågade jag Elias och hans
mamma Elisabeth om
de ville att jag kom och
pratade med dem om hjärntrötthet. Biträdande
rektorn på skolan tackade ja och de blev väldigt
glada att jag erbjöd mig.
Jag kände mig väldigt motiverad och glad, för
nu hade jag chansen att kunna påverka en skola
och öka deras förståelse kring hur hjärntrötthet
påverkar personer med en förvärvad hjärnskada.
I en miljö där det är en hög ljudnivå och stressen
är påtaglig.
Att jag också kunde hjälpa lärare genom att
ge verktyg som kunde underlätta deras arbete,
kändes otroligt skönt. Sen att jag skulle prata
på engelska första gången kände jag var en stor
utmaning men lite läskigt på samma gång.
Men det gick jättebra. Det var ungefär tjugo
lärare plus skolledning som lyssnade. Jag berättade om min olycka som hände i skolan, om
hjärntrötthet, vilka symtom som man ofta får och
vad som kan göras för att underlätta. De ställde
väldigt bra frågor. Jag kände verkligen att de var
intresserade och ville att jag skulle komma tillbaka och prata till elever.
Elias och hans familj är väldigt glada att jag
gjorde detta. Och skolan kan inte förstå att inte
fler skolor har tagit upp denna fråga. Det kan ju
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inte bara vara den skolan som har elever med
någon form av kognitiv funktionsnedsättning?
Skolan är en väldig viktig del i samhället och
måste fungera. Man har läst och hört mycket den
senaste tiden om hur elever som har olika dolda
funktionsnedsättningar och/eller annan problematik inte får den hjälp som de behöver. Det beror mycket på den arbetsbelastning och de stora
klasser som idag är mer vanligt att se i skolan.
Det finns inte resurser i skolan som kan täcka för
att hjälpa och stötta.
Skolan har alltid haft
en stor plats i mitt hjärta och jag har brunnit
för att påverka skolan
och hjälpa elever som
behöver hjälp och stöd.
Då jag har egen erfarenhet av hur man som elev
med en dold funktionsnedsättning ständigt får
kriga med sig själv för
att klara av allt jobb i
skolan. Det handlar om
hur jag kan spara på krafterna från alla intryck
så att jag håller en hel dag. Mitt arbete med att
försöka påverka så många skolor som möjligt har
bara börjat.
Text: Micke Lunquist
Foto: Taylor Wilcox https://unsplash.com/

Mickes tips till lärare:
» Ha en tydlig och enkel målsättning
för skolarbetet.
» Enkla strategier.
» Ett rum som eleven alltid kan gå iväg till,
där det är tyst och ljuset går att justera.
» Viktigt att eleven har någon att prata med,
som hen kan lita på, en kontaktperson.
» Viktigaste av allt, aldrig tappa tron och
hoppet på eleven.
En annan viktig sak att tänka på. Ingenting
är omöjligt och allt går att göra, kan bara ta
lite längre tid att genomföra det. Låt det ta
den tiden som eleven behöver. Då kommer
alla att lyckas.

Träffar för anhöriga, närstående
och för personer som på annat
sätt stöttar en person med
förvärvad hjärnskada
Anhörigträff för dig som är anhörig, närstående
eller på annat sätt stöttar en person med förvärvad hjärnskada
Torsdag 2 april kl. 18-20. Torsdag 4 juni kl.
18-20

IN

2

Torsdag

4

april

juni

kl. 18-20

kl. 18-20
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att räcka till? Finns tid att ta hand om mig själv?
Vem ger oss det stöd vi behöver för att orka med
vardagen? Hur ska jag på bästa sätt hjälpa den
som drabbats av hjärnskada? Det finns många
olika frågeställningar och man behöver stöd på
olika sätt i sin vardag.
Välkomna!
Ansvariga är Christer Nygren och Jenny Sillén
Österman som själva är anhöriga.

Ä
T
S

Det är många bollar att hålla i luften som anhörig. Fixa med skola, sysselsättning, rehabilitering, försäkringskassa, läkarkontakter och mycket mer. Dessutom ska man orka med sitt arbete,
familj och umgås med vänner. Hur får vi tiden

Torsdag

Anmälan: till kansliet en vecka innan på tfn:
08-447 45 31 eller via mejl:

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd
16, Liljeholmen

stockholm@hjarnkraft.se

Kostnad: 20 kr för fika.

Våra kurser i RGM
Våra kurser i RGM, Ronnie Gardiner rehabiliteringsmetod pågår för fullt varje tisdag em.
Ibland kommer också självaste upphovsmannen på besök, och just denna gång höll han i
träningen tillsammans med vår cirkelledare Itte
Nygren.
Här hjälper vi hjärnan att läka. Här byggs det
bland annat upp koordination, balans, minne och
allt till rörelser till rytmer av musik. Det är svårt,
det är roligt, det ger resultat. Vi har två stycken
grupper en lättare, en lite svårare. Vi har kurserna tillsammans med Afasiföreningen och Personskadeförbundet RTPs.

Vårens kurser är fulla. Men vi fortsätter till
hösten igen så håll utkik i Hjärnbladet nr 3 som
kommer i början på augusti.
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Öppet hus
Välkommen på en av vår allra populäraste verksamhet. Öppet hus.
Här får du träffa andra medlemmar i föreningen.
Kom in på en fika, spela kort, lös korsord, sitt ner
och prata en stund. På öppet hus har du också
möjlighet att få prata enskilda ärenden med någon i personalen, i mån av tid.

Ä
T
S

Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i
vårt vilrum.

IN

Du som vill, har också möjlighet att syssla med
lite kreativt skapande. Du kan träna din finmotorik samtidigt som det är en avkopplande och

!
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Öppet hus

rolig aktivitet. Det kommer att
finnas ett eget litet bord där du
kan sitta och pyssla med med
pärlor, block och färger, garn
mm.

varje helgfri

onsdag
kl. 12-16

Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -. Kaffe, te, smörgås och
fikabröd. Du betalar med kontanter hos oss.
Sista öppet hus innan vi stänger för semester är
onsdag 8 juli
Välkomna!

Observera att vi stänger kl. 16, så se till så att du bokar din färdtjänst till senast kl. 15.50.
(stängt onsdagen den 20 maj)

Måndag

Måndagar
och
Onsdagar
kl. 10-11

s!
Tip

s!

Tip

20

april

PUB-kvällar
för umgänge och trevnad

s!
Tip

Aikido
Balansträning

Du får lära dig att ta kontroll över din kropp där
övningarna går ut på balansträning och smidighet som utövas på mjukt under lag. En mycket
uppskattad träningsform som Hjärnkraft verkligen rekommenderar!
Du kan prova träningen en gång för att se om
det här är något som skulle passa för dig och sedan hoppa in på kursen. Nyttig och rolig träning
där du lär känna nya människor. Du kan börja
träningen när du vill under terminen.

Ä
T
S
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kl. 18-20

Välkommen på PUB-kväll, för dig som vill träffas
ute, äta gott och umgås. Från föreningen kommer
styrelseledamöter att finnas på plats.
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Om du vill vara med på vår pubkväll så kontaktar
du Rolf eller Mats. Då får du också mer information om puben som vi ska träffas på.
Välkomna!

Var: Träningen sker i Iyasaka Aikidoklubbs
lokaler på Tavastgatan 26 B på Södermalm.

Kontakt: Rolf: 070-660 52 08 eller

För mer info och kostnad: ring Urban
Aldenklint: 0706-25 38 44

Kostnad: Du betalar själv för det du äter och
dricker.
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Mats: 076-876 27 16

Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap
Lättvandrad kvällsguidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka,
karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap.

Torsdag

14

Vi vandrar i lugnt tempo till sjön där vägen kantas av dramatiska branter och en frodig våtmark.
Vandringen fortsätter längs strandkanten där vi
får en härlig skogskänsla.

maj
kl. 18-20

På våren leker paddorna i sjön och med lite tur
får vi se deras yngel i strandkanten.

När: Torsdag 14 maj kl. 18.00-20.00

Samling och avslutning:

Praktisk information:

Busshållplats Marsvägen kl 18.00 (buss 819,
823 och 824).

» Vandringen är 1 km och tar cirka 2 timmar
med paus.
» Vi vandrar i lugnt tempo.
» Det finns inga toaletter.
» Det finns en grillplats med bänkar vid sjön
där vi äter vår matsäck.
» Ta med egen matsäck.
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig
fram med rullstol och rullator. Det finns några
krångliga passager, men här hjälps vi åt om det
behövs.

Färdtjänst uppge adress Bansjöslingan 10 A
i Tyresö.
Bil, samlas vi på parkeringen mittemot Bansjöslingan 10 A.
En av guiderna möter upp vid busshållplatsen.
En av guiderna möter upp vid adressen.
Guidningen är gratis. Ingen anmälan behövs.
Vid frågor och funderingar, kontakta Martina,
martina.kiibus@tyreso.se eller Sofia på
sofia.arnsten@studieframjandet.se,
08-555 352 67 (även mobil).
Guidningen genomförs i samarbete mellan
Tyresö kommun och Studiefrämjandet Stockholms län.

Tjejkväll på Hjärnkraft den 5 mars.
Det är just en sån här kväll med middag,
som är extra mysig.
Tid för samtal, tid för skratt men framförallt,
kunna sitta i lugn och ro och prata om allt möjligt
i livet.
Tack för en trevlig kväll tjejer!
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Vi har fört in alla Hjärnets aktiviteter i kalendariet! De finns på sista sidan i Hjärnbladet!

Välkommen till Hjärnets aktiviteter
under vår och sommar 2020!
I dessa Corona-tider gör vi dock inget förrän i
början av maj, vad vi vet i dagsläget och vi koncentrerar oss på uteaktiviteter.
För att vi ska ha ett hum om hur många som
kommer till varje aktivitet, vill vi gärna att ni gör
en intresseanmälan så fort som möjligt . Gör det
till oss, våra kontaktuppgifterna finns i rutan
längre ner. Intresseanmälan är INTE bindande
,utan vi vill bara veta ungefär hur många som
kommer.
Läs igenom kalendariet och se vad som planeras
framåt och ta en funderare på om du vill vara
med!
Kontakter och Info:
Mats Schalling: 0768 76 27 16
eller mschalling@hotmail.com
Anna Kilander: 0709 44 48 89
eller annakilander02@gmail.com

Det blir fler aktiviteter : mer info om dessa kommer,men som det ser ut nu så avvaktar vi lite
med det dock.Hör gärna av dig till oss för mer
information. Tack!
För frågor om aktiviteterna kontakta oss, Mats
eller Anna! De aktiviteter som är i kalendariet är
de planerade, men kan ändras lite, så håll er uppdaterade via oss. Har du några andra nya förslag?
Varför inte säga det till oss? Vi försöker ta hänsyn
till allas åsikter - vi ska ju ALLA TILLSAMMANS
ha kul!

Kostnader?
Du betalar själv för det du äter och dricker
eller ev. besöker.

H JÄR N ETS AKTIVITETE R U N D E R VÅR OCH S OM MAR 2020

Fre. 15/5

kl. 13-15

Träffas på Himlavalvet kafé för lunch eller fika. Var ligger det? Jo,
på Drottn ing gatan 120, på berget ovenför Stadsbiblioteket. Vi kan
hämta dig vid t-banan vid Odenplan. Det går också ut märkt att ta
sig dit med Färdtjänst.
OBS! Vi uppskattar verkligen om du gör en intresseanmälan innan
till oss. Då kan vi lättare hjälpa dig att komma hit.

Tis.. 2/6

kl. 12-16

Mån.
15/6

kl. 12-14

Tis. 14/7
Mån.
31/8
10

Träffas på Hellasgården för att börja med en lunch och sen en gemensam aktivitet för de som vill.
OBS! Vi uppskattar verkligen om du gör en intresseanmälan innan
till oss. Då kan vi lättare hjälpa dig att komma hit.
Lunch på Ersta Terass. Mer info kommer!
Utebio ( Blir något före också. )
Mer info kommer!
Picknick på Djurgården
Mer info kommer!

√

Kalendarium för medlemmar
Denna sida kan du
klippa ut och sätta
på kylskåpet!

VÅRTE R M I N E N 2 0 2 0
√

april

Ons. 1/4
Tors. 2/4

kl. 12-16
kl. 18-20

Öppet hus
Anhörigkväll

Tis. 7/4

Lätt 14.30-15.15
Fika: 15.20-15.40
Medel: 15.45-16.30

RGM

Ons. 8/4

kl. 12-16

Öppet hus

Tis. 14/4

Lätt 14.30-15.15

Fika: 15.20-15.40
Medel: 15.45-16.30

Ons. 15/4 kl. 12-16
Mån. 20/4 kl. 18-20
Tis. 21/4 kl. 18-19.30
Tis. 21/4

Lätt 14.30-15.15

Fika: 15.20-15.40
Medel: 15.45-16.30

Ons. 22/4 kl. 12-16

Mån 27/4 18.
Tis. 28/4

00

Lätt 14.30-15.15

Fika: 15.20-15.40
Medel: 15.45-16.30

Ons. 29/4 kl. 12-16
Heldag

kl. 12-16

Tors. 14/5 kl. 18-20
Fre 15/7

kl. 13-15

Tis. 19/5

kl. 11-14

Ons. 27/5 kl. 12-16

kl. 12-16

Ons. 3/6

kl. 12-16

Hjärnet:
Hellasgården
Öppet hus
Naturvandring
Barnsjön
Öppet hus
Hjärnet:
Ersta terass
Öppet hus
Öppet hus

Ons. 10/6 kl. 12-16

RGM

Mån. 15/6 kl. 12-14

Öppet hus
Pubkväll
Musikkryss

Ons. 17/6 kl. 12-16
Ons. 24/6 kl. 12-16

√

juli

Ons. 1/7 kl. 12-16
Ons. 8/7 kl. 12-16

Öppet hus
Öppet hus
Hjärnet:
Tis. 14/7 Mer info kommer!
Utebio

RGM

√

augusti

Mån.
31/8

Avslutning RGM

Mer info kommer!

Hjärnet:
Picknick

Öppet hus
√

maj

Tis. 5/5
Ons. 6/5

Tis. 2/6

Tors. 4/6 kl. 18-20

Öppet hus
Naturvandring
Kolardammarna
Årsmöte

Tors. 23/4 kl. 11-14

√

juni

Seniordagen
Öppet hus
Naturvandring
Barnsjön
Hjärnet:
Himlavalvet
Naturvandring
Tyresö slottspark
Öppet hus

Kansliet reserverar sig för eventuella ändringar i kalendariet.
Se detta Hjärnblad för mer info om respektive aktivitet eller kontakta kansliet för anmälan.
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Onsdagar,
med start

8

januari
kl. 12.00-16.00

!
T
L
L

Öppet hus på Onsdagar

Välkommen att delta på vårt populära
öppna hus och träffa andra medlemmar
i föreningen.

Ä
T
S

Kom in på en fika, spela kort, lös
korsord, sitt ner och prata en stund.

IN

Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20:-. Kaffe, te, smörgås och
fikabröd.
Välkomna!
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