
      
    Medlemsbrev november 2022

         
Bästa medlem! 
 

Välkommen på höstmöte torsdag 24.11 kl.17.30 med Lilla Julbord på Lemböte lägergård   
-Stadgeenliga förhandlingar 
-Lotteri 
-Försäljning av akvarellgruppens väggkalender 2023 
 

Efter mötet avnjuter vi ett Lilla Julbord tillsammans. Luciaprogram och Tomten kommer på besök,  

så ta med dig en liten trevlig julklapp!  

Säg till om du vill samåka då du anmäler dig. Anmälan och kontantbetalning senast 17.11 till kansliet.   

Pris: 25€/medlem.  Varmt välkommen med!   
   
Reumabarnsfamiljer, se hit! 
Fredag den 18.11 kl.18 bjuder vi reumabarnsfamiljer i föreningen på bad och middag på Mariebad. 

Anmälan senast den 14.11 till Ann-Katrin på kansliet.    

 

Bingo på HandiCampen onsdag den 9.11 kl.18.00 
Pris: 6 €/person för bingo och kaffe. 

OBS! Vi tar tacksamt emot bingovinster      . Samarbete med Vårt Hjärta.    
 

Bokcirkel på HandiCampen måndag den 7.11 och 5.12 kl.13.  
Vi diskuterar en bok som vi väljer gemensamt, dricker kaffe och har trevligt.    
Välkommen med!  
 
Medlemslunch På Arkipelag tisdag den 13.12 kl.12.00  
Kom med och träffas över en lunch! Lunchen betalas på plats. Ingen anmälan. 
      
Årets Bemötandepris-nominera din kandidat! 
Du kan nominera en person, en organisation eller ett företag på Åland som är ett gott föredöme  
när det gäller bemötande, likabehandling och tillgänglighet.  
Skriv en kort motivering, du kan nominera anonymt, och mejla till: info@handicampen.ax 
eller kom in till vår reception på Skarpansvägen 30 och lämna nomineringen personligen,  
måndag-torsdag kl. 9-15 och fredag 9–13.  
Du kan även ringa och lämna din nominering via telefon: 018-22 360.  
Sista nomineringsdag måndag 7.11.2022.  
 
Ålands Funktionsrättsdag måndag den 28.11 
Måndag den 28.11 uppmärksammar Ålands handikappförbund och medlemsföreningarna  
Ålands Funktionsrättsdag i Alandica. Temat är tillgänglighet och årets Bemötandepris delas ut.  
Alla intresserade är välkomna. Kom gärna med och lyssna på intressanta föreläsare och 
paneldiskussioner. För mer information, se skilt program.  
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Val på Åland 2023 
Inbjudan till diskussion om valfrågor som är viktiga för dig i kommande riksdags-, lagtings- och 
kommunalval! 
Välkommen till HandiCampen för diskussion den 8.12 kl.18-20 eller måndag den 12.12 kl.14-16  
(Ann-Katrin deltar den 12.12). Vilka frågor är viktiga för dig?  
Vad vill du att åländska politiker ska jobba för? Vi bjuder in föreningsmedlemmarna till en träff  
där vi dricker glögg och diskuterar vilka stora och viktiga frågor som vi tillsammans ska driva i  
vårt påverkansarbete inför valen nästa år. Ingen förhandsanmälan behövs.  
Efter våra diskussioner bjuder Ålands handikappförbund in de åländska partiledningarna för att 
informera om och diskutera medlemmarnas situation och behov.   
Det går bra att lämna in sina frågor till kansliet om man inte kan komma själv. 

  
Julklappstips! Föreningens väggkalender 2023 
Vår akvarellmålargrupp gör också i år en väggkalender till försäljning efter så bra mottagande 
tidigare år.   
Väggkalendern kommer att finnas till försäljning på kansliet och i stadens bokhandlar.  
Vill du hjälpa till med försäljningen, hör av dig till kansliet! 
Pris: 10 €    
 

Hör av dig om du har något du vill diskutera/föra fram inför föreningsåret 2023! 
 
 

Ökade kostnader för brevporto gör att föreningen önskar att de som har möjlighet att ta emot 

medlemsbrev via e-post hör av sig till kansliet      . 
 
 

Varma Må Bra hälsningar! 
 

Ann-Katrin, tel. 0457 3135 009, e-post: info@reuma.ax 
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