Nyhetsbrev 4 - 2019
Hoppas du har haft en riktigt skön sommar!
Styrelsen vill med nyhetsbrevet informera om de aktiviteter som är planerade inför hösten.
Utöver nedanstående aktiviteter, kommer vi bjuda in medlemmar som gick med i föreningen
under 2018/2019. Datum för träffen är 11/9 18:00, i aktivitetscenter på våning 3, i Dalheimers
hus. Separat utskick till dem kommer senare.
Gå gärna in på vår hemsida www.rtp.se/goteborg för att ta del om mer information om vår
förening.
Vi är i stort behov av att uppdatera vårt medlemsregister. Speciellt mejladresser, telefon och
postadresser. Mejla oss gärna via goteborg@rtp.se eller ring 0768-140510

Bassängträning Högsbo
Startar upp på Högsbo Sjukhus den 12/9 torsdagar
mellan 17:00 – 18:00, i hus B9 Högsbo Sjukhus
För anmälan och mer information, kontakta Marianne via
0730 – 23 83 63 eller mejla till goteborg@rtp.se

Dialogträff
Stärkta av utfallet av förra årets dialogträff, anordnar vi
en ny träff onsdagen den 18/9 kl. 18:00 – 20:30 i
aktivitetscenter vån 3 i Dalheimers hus. Enklare fika
serveras. Anmälan görs senast 13/9 till Anne Warting
0705–70 06 72 eller mejla till goteborg@rtp.se
Obs! Meddela allergi eller annan avvikelse vid anmälan!

Sittande kören Vassego Å Sitt
Kören där alla får plats och ska känna sig bekväma.
Gående eller sittande? Oavsett, så är det Vassego Å Sitt.
Vi startar upp 25/9 17:00 – 19:00 i aktivitetscenter vån 3 i
Dalheimers hus. Vi har lyckats hålla ner kostnaden för
deltagarna till 700 kr/termin för minst åtta tillfällen.
Körledare är Simon Ljungman känd från Augustifamiljen.
För anmälan och mer information, kontakta Tord via
telefon 0768 – 14 05 10 eller via mejl goteborg@rtp.se

Inspirationsdag för ryggmärgsskadade
Fredag den 25/10 13:30. Årets tema är Acceptansen i
livet. Mer information och anmälan görs via
ryggmargsskadecentrum.se/inspirationsdag2019

Mer information finns på nästa sida
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Vinterkonsert med Amandakören
Var med och upplev scenisk konst som man berörs av
med sångensemblen Amanda i Annedalskyrkan.
Ca 90 minuter utan paus. Två tillfällen tillgängliga.
Torsdag 19/12 19:30. Kyrkan öppnar ca 18:30.
6 rullstolsplatser á 285 kr (inkl. ledsagare) tillgängliga
22 ordinarie platser tillgängliga
Fredag 20/12 18:00. Kyrkan öppnar ca 17:00
6 rullstolsplatser á 285 kr (inkl. ledsagare) tillgängliga
För intresseanmälan och information kontakta Tord
0768-14 05 10 eller mejla goteborg@rtp.se

Andra aktiviteter
Handikappridning
Intresserad? kontakta Anne Warting 0705–70 06 72
eller mejla goteborg@rtp.se
Skridskokälke i vinter mellan lucia och mars 2020
Intresserad? kontakta Ingrid Tegvald via 0706 – 01 33 31
eller mejla ingrid.tegvald@gmail.com
Testa crawl i bassängen på Dalheimers Hus
Intresserad? kontakta Tord via 0768 – 14 05 10
eller mejla goteborg@rtp.se

Det är härligt på Rossö både höst & vår!
Ta chansen att hyra distriktets fullt handikappanpassade
stugor på Rossö, en eller flera dagar, nu efter högsäsong.
Stugorna ligger i en fantastisk naturmiljö och i direkt
närhet till Kosterhavets Nationalpark.
För bokning och mer information kontakta Anne
Albinsson, telefon 0727-42 45 33 eller mejla till
goteborg@rtp.se

Planerade styrelsemöten
Vill du lämna förbättringsförslag, eller ta upp en
angelägen fråga som styrelsen kan behandla, är du
vvälkommen att mejla goteborg@rtp.se eller ring Tord
0768 - 14 05 10. Följande dagar är planerade. 4/9, 2/10,
30/10, 27/11

Mer information finns på nästa sida

