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1. Julstängt på HandiCampen 
HandiCampen håller julstängt 23 - 26.12, tisdag 27 december är det öppet igen.  

2. Ålands Synskadade julstängt 
Ålands Synskadades verksamhetscenter Ankaret håller stängt 16.12 till och med 8.1.2023. 
Föreningen hälsar er alla en fin jul och ett gott nytt år. 

3. Blodgivning på Röda Korsgården 
Donera blod måndag 12 – torsdag 15.12 på Röda Korsgården, tider finns fortfarande kvar, se 
bifogad bilaga för hur man bokar tid. 
BILAGA 1; Blodgivning 

4. Jullunch på Röda Korsgården 24 december 
För de som vill fira jul med andra men har svårt att få ihop ett eget julfirande hålls en 
kostnadsfri jullunch på Röda Korsgården på julafton kl. 12-14. Arrangörer är Emmaus Åland, 
Lions Culinaria och Röda Korsets Mariehamnsavdelning. Se bifogad bilaga för anmälan. 
BILAGA 2; Anmälan 

5. Nyhetsbrev från Bärkraft 
December månads nyhetsbrev från nätverket bärkraft hittar du här: 
https://mailchi.mp/857bf45a1d29/december?e=071c85024c Bland annat har hemstickade 
plagg utsetts till årets medvetna julklapp och så välkomnar de till civilsamhällets 
nätverksgrupps frukostträff den 15 december. 

6. Norsk rapport om social inkludering 
FFO, den gemensamma organisationen för funktionshindrade i Norge, har arbetat fram en 
rapport om social inkludering på fritiden. Rapporten är på norska och finns bifogad. 
BILAGA 3; Rapport 

7. 18.1.2023 informerar vi politiker och tjänstemän 
Onsdagen den 18 januari kl. 11 – 13 flyttar förbundet och föreningarna in i lagtingets entré 
för att informera om och diskutera medlemmarnas behov och rättigheter med regering, 
lagting och tjänstemän. Närmare information följer.  

8. Dela nyheter i månadsbrevet  
          Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev        
          utkommer måndagen den 9 januari 2023. Mejla information till info@handicampen.ax 
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9. Personalen vid förbundets kansli    
 
          Verksamhetsledare Karl Wahlman 
          telefon 040 189 7421, karl.wahlman@handicampen.ax 

          Personligt ombud Harriet Storsved 
          telefon 040 189 7474, harriet.storsved@handicampen.ax 
          tjänstledig till 4.3.2023 
 
          T.f. ekonomiansvarig Ann-Catrin Vinberg,  
          telefon 040 189 7449, ann-catrin.vinberg@handicampen.ax 

          T.f. byråsekreterare Yvon Paxal 
          Iréne Johansson, frånvarande  
          telefon 22 360, reception@handicampen.ax 

          Kommunikatör Gunilla G Nordlund 
          telefon 040 189 7431, info@handicampen.ax  

          Rättighetsutbildare Emilia Liesmäki  
          Som regel onsdag - fredag 
          telefon 040 189 7451, emilia.liesmaki@handicampen.ax  

 

Förbundet passar på att tacka alla för viktigt och konstruktivt samarbete under året som gått! 
Vi önskar Glad Lucia, sköna helgdagar framöver och så småningom en riktigt God Jul! 

 

Figur 2 Ett tänt levande ljus 
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