
   Sommarbrev 2021 
 
Bästa medlem!  
 
Nu får vi njuta av den åländska sommaren.  
Låt oss glädjas över de små sakerna. Fokusera på det verkligt viktiga,  
på allt det där som egentligen inte kostar pengar. Gör vad du kan med vad du har! 
 
Lunchkryssning med M/S Sunnan II blir det igen lördag den 21 augusti kl.11-14.30 
Väntelistan blev lång till junikryssningen så vi far även i augusti. De som är på väntelista har förtur.  
Medlemspris: 30 €/person vilket inkluderar lunch och kaffe. Välkommen med!  
Vi ser fram emot din anmälan senast fredag den 13 augusti.      
 
Anmälan till höstens grupper öppnar måndag den 16 augusti kl.9.00!  
 
Lars Lerins utställning på Ålands Konstmuseum torsdag den 2 september kl.13.00 
Lars Lerin anses vara Nordens skickligaste akvarellmålare och har ställt ut världen över. 
Vi har guidad visning och dricker sen kaffe tillsammans som föreningen bjuder på.  
Begränsat antal platser. Anmälan senast måndag den 30 augusti.  
 
Ålands Reumaförening hoppas kunna fira föreningens 50 år denna höst! 
Kom gärna med förslag på föreläsare/på vilket sätt du som medlem skulle önska att vi skulle fira.   
    
HandiCampen har sommarstängt den 5 juli-6 augusti 2021.  
Ann-Katrin har semester under samma period.  
 
Må så gott! 
Styrelsen/Ann-Katrin 
Tel 21370, 0457 3135 009, e-post: info@reuma.ax 
 
                                                 Vi önskar Dig en fin sommar! 
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