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Ledare
Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Förkortningen RTP står för Rehabilitering, Till-
gänglighet och Påverkan. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, 
och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället. Skillnaden är att vi kanske måste 
kräva lite mer av rättigheterna för att kunna uppfylla skyldigheterna. Personskadeförbundet RTP ger stöd, in-
formation och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada 
samt deras närstående.

Sommarn hoppas jag har varit bra för återhämtning av kropp och själ.
Lokalföreningarnas verksamheter har startat och hösten erbjudande står på respektives sidor. Verksamheterna 
har varit igång under våren men det har inte varit samma tryck på deltagandet som innan pandemin bröt ut. 
Jag  hoppas att rädslan av att smittas inte skall påverka oss att komma ut och delta i sociala möten och att 
delta i olika aktiviteter. Fjärilen är full av gamla och nya aktiviteter inför hösten.

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad då du deltar i någon verksamhet, gäller även till och från den plats där 
verksamheten äger rum. Du har möjlighet i mån av plats att delta i alla lokalföreningarnas verksamheter.

Mellan tidningen utgåvor kan du gå in på hemsidan www.rtp.se där finns Skånes distrikt och lokalföreningar-
nas hemsidor för att ta del av information och nyheter. Där hittar du också tidningen Fjärilen.

Margareta Lindgren somnade in den 3 juli 2022
Margareta satt i förbundsstyrelsen under många år och under dessa perioder var hon aktiv i trafikofferjouren, 
hon lade ner ett helhjärtat engagemang genom jourens öppna linje. Många medlemmar har haft hjälp genom 
denna kontakt för att gå vidare i sina ärende. 1999 startade Margareta lokalföreningen Nordvästra Skåne.
Vi saknar hennes förmåga att lyssna och hjälpa.

Marianne

Styrelsen önskar en riktigt fin höst!  
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ANMÄLNINGAR
Alla anmälningar till de olika 
evenemangen görs till kansliet 
på telefon 040-91 64 55 eller 
via mail info@rtpmalmo.se

Behöver du hjälp vid något 
av våra evenemang 

eller om du är allergiker, 
meddela detta vid anmälan.

TÄNK PÅ ATT ANMÄLAN 
ÄR BINDANDE FRÅN 

OCH MED SISTA 
ANMÄLNINGSDATUMEN

Malmö 
Lokalförening

• Malmö, 
• Svedala, 
• Trelleborg
• Vellinge

Kansli
Industrigatan 33
212 28 Malmö

Telefon: 040-91 64 55

Telefontider:  Måndag och 

torsdag 10-11 tillsvidare

E-mail: info@rtpmalmo.se 

Hemsida: www.rtpmalmo.se

Bankgiro: 888-3092

Swishnr: 1233476546

Fjärilens redaktion: 
Carina Sjöberg Sjö 
carinasjobergsjo@hotmail.com           

Hej alla medlemmar!
När ni läser detta har vi lämnat sommaren bakom oss och höst och vinter står 
för dörren. Känns lite konstigt att redan nu skriva om julpyssel och julbord 
men det kommer med stormsteg. Läs om allt vi lockar med så hoppas vi att 
det blir många som tycker det låter intressant och att ni anmäler er. Var rädda 
om er så ses vi förhoppningsvis på någon aktivitet.

Inger Ljungqvist 
Ordförande

Du vet väl att du kan 
anmäla dig till alla lokalför-

eningarnas aktiviteter 
i mån av plats.

Kansliet har julstängt mellan den 12/12 – 8/1

INFO
Föreningen har Swish, vårt nr är 1233476546, tänk på att ange vad betal-
ningen gäller och vem det är ifrån, det är mycket viktigt. 

Tel 040-91 64 55, info@rtpmalmo.se
Vi ber alla att uppdatera era mailadresser och telefonnummer i medlems-
registret och om ni behöver hjälp så kontakta kansliet, så får vi se om vi 
kan hjälpa er

Nu söker vi ledamöter till vår styrelse, är du intresserad av att 
sitta i vår styrelse, skicka ett mail till info@rtpmalmo.se och 

berätta lite om dig själv, så tar vi kontakt med dig. 
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Du vet väl att du kan anmäla dig till alla lokalföreninarnas aktiviteter i mån av plats.
All kultur- och studieverksamhet genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.

Hantverkscafé
Du är välkommen att pyssla med vad du än håller 
på med. Är det något du känner att du skulle vilja 
lära dig mer om, kontakta oss så försöker vi lösa det.
Den 26 oktober
Fika serveras.
Anmälan: senast måndag innan träffen till kansliet.
Tid: Välkommen mellan 13.00–16.00
Fika: 30 kr, betalas på plats
Plats: Industrigatan 33, Malmö

Öppet Hus/Diskussionsforum
Vi fortsätter våra träffar med diskussioner och trev-
lig samvaro följande tisdagar under fjärde kvartalet:
4 oktober, 1 november och 6 december

Tänk på att anmälan måste göras senast torsda-
gen dagen innan till Inger på telefon 0706–120862

Tid:10.00 - 12.00                                                                                                                                           
Fika: 20 kr, betalas på plats.
Plats: Industrigatan 33, Malmö

Ullared
Måndagen den 17 
oktober tar vi bus-
sen till Ullared för 
lite shopping och 
trevlig samvaro.

Bussen avgår kl. 
07.00 från Paraply-
et Industrigatan 33 
Malmö. Var i god 
tid.
Under färden kommer vi att äta en liten frukost, 
denna bjuder RTP Malmö på. Det finns flertalet 
restauranger/matställen att äta på under dagen när 
man blir hungrig. 

Bussen avgår från Ullared kl.16.00. 
Beräknad hemkomst till Industrigatan 33 cirka 
kl. 19.00. 
Anmälan till kansliet senast 3/10
Pris: 100 kr       
Betalning RTP Malmö tillhanda senast 
den 10/10

Ärtsoppekväll
Sugen på ärtsoppa och pannkakor? 
Då ska du anmäla dig till vår ”Ärtsoppekväll” som 
vi har torsdagen den 13 oktober. 
Vi serverar bordsvatten till maten och andra 
drycker tar man själv med sig.

Anmälan till kansliet senast den 6/10
Tid: 18.30-20.30
Plats: Paraplyet, Industrigatan 33 Malmö.
RTP Malmö bjuder sina medlemmar på detta. 
Max 30 personer.

Foto Arla.se
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Heldag med Julpyssel
Fredagen den 18 november träf-
fas vi och gör en mängd julpyssel 
i olika former. 
Vi kommer bl.a. göra en Gran 
med hjälp av tråd och en kon som 
man sen sätter ljus i.

Anmälan senast 3/11 till kans-
liet, betalning RTP Malmö 

tillhanda senast den 10/11.
Tid: 09.30-ca 17.00
Plats: Paraplyet, Industrigatan 33.
Pris: 150 kr, pysselmaterial, lunch och eftermiddags-
fika ingår i priset. Max 10 personer, först till kvarn.

TÄNK PÅ ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE FRÅN OCH MED SISTA ANMÄLNINGSDATUMEN

Julgröt
Söndagen den 27 novem-
ber serveras det julgröt och 
skinkmacka. Kaffe och en 
liten kaka efteråt kan nog 
smaka bra.

Anmälan senast 17/11 till 
kansliet.
Tid: 13.00-15.30
Plats: Paraplyet, 
Industrigatan 33.

RTP Malmö bjuder sina medlemmar på detta. 
Max 30 personer.

Julbordet Törringelund
Lördagen den 10 december kl. 17.00 kommer årets 
julbord att äga rum på Törringelunds Restaurang. 

Vi serveras Varm Glögg som välkomstdrink, sen ett 
Stort Skånskt Julbord och som avslutning får vi kaffe 
med Julkaka och Gottebord. En Vatten/läsk/lättöl 
ingår per person. Mer dryck betalar var och en, det 
finns en bar med fulla rättigheter.

Anmälan till kansliet senast den 17/11 
Tid: 17.00-21.00 
Plats: Törringelunds Restaurang, Oxie.
Pris: 200 kr (fullpris 505 kr) Barn 3–6 år 50 kr (full-
pris 115 kr) Barn 7–12 år 100 kr (fullpris 260 kr) ej 
medlem betalar fullpris.
Betalning RTP Malmö tillhanda senast den 
28 november.

Funny Girl 
Lördagen den 4 februari 2023 kl. 18.00 tänker vi 
gå och se Funny Girl på Malmö Opera. Eftersom 
Funny Girl förra gången blev inställt p.g.a. pande-
min ser vi nu fram mot en fantastisk föreställning 
med bl.a. Sanna Nielsen och Marianne Mörk i hu-
vudrollerna. 

Anmälan senast: 21/11 till kansliet
Plats: Malmö Opera
Pris medlem: 200 kr, Pris ej medlem 535 kr, 
betalning RTP Malmö tillhanda senast den 30/11
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Mellersta Skåne
Mellersta Skånes 
lokalförening 

• Lund 
• Staffanstorp 
• Burlöv 
• Lomma 
• Kävlinge 
• Svalöv 
• Landskrona 
• Eslöv 
• Höör  
• Hörby

Kansli
Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund

Mobil: 0768 – 98 53 95
Telefontid: 
Måndag 16-18 
tisdag kl.10.00-12.00
E-mail: 
rtp.mellerstaskane@live.se 
Hemsida: 
rtp.se/mellerstaskane
Kontaktperson:
Ordförande: 
Agneta Ragnarsson
Fjärilens redaktion:
Agneta Ragnarsson 
rtp.mellerstaskane@live.se
Plusgiro 79 32 48-6
 

Kansliet
OBS Nytt telefonnummer tel. 0768 – 98 53 95.
Telefontid: helgfria måndag Kl. 16.00 -18.00 och tisdag kl. 10.00 -12.00.
Har ni tillgång till dator så sänd gärna mail till: 
rtp.mellerstaskane@live.se.
Tveka inte att ringa oss ifall du vill ha hjälp eller prata med någon i som 
är i samma situation, så bokar vi en tid som vi kan träffas på i Lund. 
Kanske behöver du hjälp med din skadereglering eller tips på 
fondansökningar.

Aktivitetsdag på Habo Gård 
30 november kl. 10.00 - 16.00
Detta är en dag för gemenskap, 
god mat och olika aktiviteter. 

Kl. 10-11  Möte i lokal med kaffe/te, fralla
Kl. 11-12  Sitt/stå gymnastik 
Kl. 12-13  Dagens lunch 
Kl. 13-14  Att andas rätt med Charlotta Almö 
Kl. 14-14.30  fika
Kl. 14.30-15.30 forts. med Charlotta

Anmälan: senast den 12 oktober 
Kostnad: 100 kr/person. 
Inbetalning senast den: 31 oktober
Att andas rätt har en enorm betydelse för vårt välmående. Många vet 
att andningen är viktig men andas ändå inte rätt på grund av felaktiga 
mönster man hamnat i och/eller blockeringar i kroppen som försvårar 
möjligheten till att andas rätt och syresätta sig maximalt. 
Vanliga exempel på symtom är trötthet, låg energi, stelhet i nacke och 
axlar, och svårigheter att fokusera, Att lära sig och bli medveten om 
sin andning skapar också bästa förutsättningar för dig att minska stress 
och spänningar i kroppen, hitta ditt inre lugn och kunna vara mer när-
varande i alla situationer. När du andas rätt får blodet mer syre, blod-
cirkulationen och matsmältningen förbättras, din hjärna syresätts och 
din förmåga att fokusera ökar. Din kraft och energi ökar. 
Ha gärna kläder som du kan röra dig fritt i. / Charlotta

Vad gäller vid
avbokningar av aktivitet? 
Anmälningar till alla våra ak-
tiviteter är bindande efter sista 
anmälningsdag. Är det så att vi 
bokat upp t.ex. hotell, resor, bil-
jetter så måste vi ha din avbok-
ning minst 4 veckor innan start. 
Vid senare avbokning än så krävs 
intyg från läkare. De priser som 
anges är för medlem/familje-
medlem i RTP. Övriga deltagare/
medföljande betalar fullt pris OBS! Alla anmälningar gör ni till Agneta tel. 0768 98 53 95 eller 

maila rtp.mellerstaskane@live.se 
Alla inbetalningarna gör ni till vårt plusgiro 79 32 48-6

Hej!
I skrivande stund så känns det som höst i 
luften med lite svalare väder. Det passar 
mig perfekt då jag är en vår/höst person.
Jag hoppas att några av våra aktiviteter här 
i Fjärilen ska passa er så att vi ses under 
hösten.
Önskar er en skön höst!
Styrelsen/Agneta
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Foto: Ann-Kristin 
Thönnersten Nilsson

OBS! Om du anmäler dig till två olika träningspass får du 100 kronor i rabatt på en av dem. 
Detta gäller för bassängträning och qigong.

Bassängträning Habo Gård i Lomma 
Måndagar kl. 14.00 – 
15.00. 
Gruppen startade den 12 
september. Det kan finnas 
platser kvar, om Du är 
intresserad så hör av dig. 
Kontaktperson/ledare 
Marianne Ohlsson tel. 0703 59 27 53 
Kostnad: 300 kr/termin

Qigong på Habo Gård
Vi träffas den 28/9 – 19/10 - 16/11 
kl. 11.00–13.00 för en timmes Qi-
gong med instruktör Patrick Bacquin. 
Bekväma kläder rekommenderas. 
Efter passet serveras dagens lunch 
med sallad, dryck, kaffe/te och kaka. 

Anmälan: senast den 20 september. 
Kostnad: 300 kr

Musikterapi 
Gruppen har startat men det 
finns platser kvar till den 19 
september och 17 oktober 
kl. 13.30 – 15.45 träffas vi på 
Habo Gård i Lund med Gitte Pålsson som ledare. 
Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger VI 

verkligen musik. Alla gör så gott man kan och inga 
krav på att vara någon sångfågel eller att spela något 
instrument. Vi kommer att göra något besök på någon 
konsert under hösten. 
Anmälan: Omgående
Kostnad: 300 kr/termin. 
Inbetalning senast den 20 september

Julkonsert 
Malmö Arena den 9 december kl 19.30
Måns Zelmerlöv och Carola Häggkvist tillsammans 
i en glittrande julkonsert.
På scenen har de med sig ett trettonmannaband och 
tillsammans tar de med oss på en musikalisk resa i 
julens tecken. De utlovar en unik upplevelse med 
värme och julkänsla inför årets stora högtid. De 
kommer självklart att bjuda på både en och två egna 
låtar från sina gedigna låtskatter.

Anmälan: senast den 25 oktober, först till kvarn 
gäller då antal biljetter är begränsade.
Kostnad: 400 kr/person. 
Inbetalas: senast den 31 oktober.

Stöpa ljus 11 december kl. 09.00 – 13.00 
4 timmars kurs vi tillverkar 1 
ljuskrona och 4 vanliga ljus el-
ler 4 spiror. Naturligtvis finns 
det tid & plats att stöpa många 
vackra alsters, du väljer själv 
vad du vill stöpa.
Vi träffas i Eslöv på Prostga-
tan 2. I avgiften ingår följan-
de, välkomstdryck, hembakat bröd, pålägg, kaffe/
the & hembakad kaka.
Anmälan: senast den 25 oktober. 
Kostnad: 300 kr, 
Inbetalas: senast den 31 oktober

En kväll med Whisky i fokus
Torsdagen den 27:e oktober träffas vi 
på Annegården kl. 17.30 – 20.30 Då får 
vi följa med på en resa i whiskyns värld. 
Vi får lära oss hur whisky produceras, 
lagras och avnjuts. Vi kommer att få mer 
kunskap om de olika typerna av whisky, allt från 
skotsk whisky till amerikansk och japansk whisky 
och den som vill får också möjlighet att smaka! Vi 
börjar med lite matnyttigt och därefter blir det före-
läsning.
Anmälan: senast den 27 september 
Kostnad: 300 kr/pers. fika ingår i priset.
Inbetalning: senast den 30 september. 

Vill du åka buss från Lund till Malmö?
Så finns det några platser kvar i bussen från Kristian-
stad. Med avfärd från Lund kl.18.20 vid macken vid 
Staffanstorps avfarten.
Kostnad: 100 Kr/person.
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Följ med en rookie, dvs nybörjare, på Kammarmusik-
festival. Man kan tro att man bara ska få höra fioler och 
stråkorkestermusik, men nej, vi fick uppleva en bland-
ning av musikstilar när vi 
gästade Karlskronas Kam-
marmusikfestival, klassiskt, 
folkmusik och jazz.

Vi började dagarna med 
en intressant introduktion 
om musiken vi skulle få 
lyssna på under kvällens 
konsert, lite om komposi-
törerna, artisterna och de 
instrument som skulle an-
vändas. Tack Anneli, för 
att du bjöd oss på detta! 
Hon var en positiv, glad och 
mycket kunnig kvinna som 
med lätthet svängde sig från 
stråkmusik till elektronisk 
musik och kände till alla 
musikerna, eftersom hon 
också var med och arrang-
erade festivalen.

Första kvällen spelades 
klassisk musik från 1700-ta-
let av Haydn, den framför-
des av Re-Creation Ensem-
ble, med Berth Nilsson som 
dirigent. Men, även annor-
lunda videoinstallationer 
med elektronisk musik från 
senare hälften av 1900-talet 
av Ligeti. I ett stycke var det 
100 metronomer som var 
instrumenten och i ett annat 
var det insamlade ljud som 
spelades upp tillsammans 
med filmade insekter vars 
rörelser passade bra som il-
lustration.

Andra kvällen var det Drea-
mers’ Cirkus, tre herrar i 35-
40 årsåldern som spelade en 
blandning av glad folkmu-
sik, på piano, dragspel, fiol, 
ukulele och citern som mest liknade en luta. Oj som de 
dessutom kunde vissla! När de spelade en Hopsa (en 
mycket snabb och hoppig polkaliknande dans) ville jag 

Kammarmusikfestival – det är väl bara gnisslande fioler
nästan hoppa upp och dansa, men fick nöja mig med att, 
som alla andra, glatt stampa takten.

Sista konsertdagen erbjöds 
vi två olika tillfällen, dels 
ett samtal mellan en mode-
rator och Anders Jormin, 
professor i improvisation, 
som fungerade som en in-
troduktion till kvällens kon-
sert och sedan kvällens kon-
sert. Det blev jazz med just 
Anders Jormin på kontrabas 
och Teemu Viinikainen en 
finsk gitarrist, i Slup- och 
barkasskjulet, dvs vi satt 
mitt bland båtbyggarlinjens 
blekingsekor.

Vi bodde mycket bra med 
underbar utsikt ut över 
vattnet. Karlskrona är en 
liten trevlig stad, det finns 
mycket att upptäcka på pro-
menadavstånd. När man är 
en lite mindre grupp, som 
denna gången, hinner man 
prata med alla, lära känna 
varandra lite bättre och ha 
mycket roligt tillsammans. 
Vi hade mycket trevliga da-
gar tillsammans, så det finns 
en chans att jag följer med 
igen.

Jag avslutar med några 
kloka ord som professorn i 
improvisation delade med 
sig av:

* Stora frågor ska inte lösas, 
utan upplösas. 
Dvs man måste inte få fram 
ett svar.
* Annanhet: Din annanhet 
utvecklar mig.

Där orden tar slut, tar musiken vid 

// Ann-Kristin
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Mellersta Skåne & Nord Skåne

Tomten hälsar er alla välkomna till årets 
Julbord på Elisefarm

Elisefarm ligger mitt i Skåne och erbjuder en lugn och avkopplande Herrgårdsmiljö. 
Lördagen den 26 november Kl. 12.00 – 15.00 

Vi startar med glögg och minglar runt lite.
Därefter njuter vi av årets julbord.

Det finns vars en julmust, lättöl eller vatten på bordet. 
Övrig dryck betalar var och en själv.

Vi avslutar med kaffe med dopp, julgodis och frukt.

Anmälan senast den 31 oktober till respektive lokalförening.

Mellersta Skåne till Agneta tel. 0721 83 27 44 
eller E-mail rtp.mellerstaskane@live.se

Inbetalning till plusgiro: 79 32 48-6

Nord Skåne till Britt-Marie tel. 0733 46 81 28 
eller E-mail bmharsten@gmail.com
Inbetalning tillplusgiro: 480 38 43-4

Glöm inte att uppge om ni har specialkost eller allergier.

Kostnad: 300 kr som ska vara din lokalförening tillhanda senast den 20 november.
Barn under 4 år gratis och barn upp till 12 år 100 kr

Elisefarm ligger mitt i Skåne längs väg E22.
Tag av vid avfart 27 och följ sedan skyltning mot Elisefarm

God Jul & Gott Nytt År!
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Nord Skåne

Nord Skåne 
lokalförening
• Kristianstad 
• Hässleholm
• Bromölla 
• Osby 
• Östra Göinge 
• Perstorp

Kansli:
Ordförande: Per Jakobsen
Tel. 0702 41 82 57
E-mail: 
per.kjaerholm@telia.com
Kassör: Camilla Svensson, 
Tel: 070-866 88 55  
E-mail:
camilla64svensson@gmail.com

Ledamöter: 
Britt-Marie Harsten
Tel: 0733-46 81 28
E-mail: bmharsten@gmail.com
Ola Håkansson
Tel: 0708 16 35 15
E-mail: 
olah0216@gmail.com
Alf Bellman
Tel: 0705-22 21 73
E-mail: alf@ekepellens.se
Per O Enström
Tel: 0704-56 71 37
E-mail: peroen.1951@gmail.com

Kontaktperson:
Ordförande: Per Jakobsen
Tel. 0702 41 82 57
E-mail: 
per.kjaerholm@telia.com
Fjärilen redaktion:

Hemsida:
rtp.se/nordskane
Plusgiro: 480 38 43-4

HEJ PÅ ER ALLA MEDLEMMAR!
Hoppas ni har haft en skön sommar och känner er redo att delta i några 
aktiviteter under hösten. Om ni har tips om ytterligare saker vi kan göra 
tillsammans så hör gärna av er.

Önskar Er en skön höst!
Styrelsen/Britt-Marie

STOLYOGAN INSTÄLLD
Tyvärr har vi fått avboka vår stolyoga på grund av för få anmälningar.

BASSÄNGTRÄNING PÅ CSK I KRISTIANSTAD
I skrivande stund har vi inte lyckats få tag på någon/några badledare till 
våra grupper i Bassängträningen i höst. Vi återkommer med mer infor-
mation när vi löst problemet. Vi jobbar för högtryck med detta. Alla vill 
såklart bada, det är ett viktigt inslag i vår vardag.
Camilla hör av sig till alla anmälda i badgrupperna när vi löst det och 
kan börja bada igen.

GÖR INGA INBETALNINGAR TILL NÅGON 
AKTIVITET FÖRRÄN VI GER KLARTECKEN ATT 

DEN KOMMER ATT GENOMFÖRAS

Vad gäller vid anmälningar/avbokningar 
av våra aktiviteter?

Anmälningar till alla våra aktiviteter är bindande efter sista anmälnings-
dagen. I mån av plats så är medlemmar från övriga lokalföreningar väl-
komna. Eventuell avbokning måste ske senast 1 vecka innan aktiviteten 

startar. Är det så att vi bokat upp t.ex. hotell, resor, biljetter 
så måste vi ha din avbokning minst 4 veckor innan start. 

Vid senare avbokning än så krävs läkarintyg
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Gör inga inbetalningar förrän vi ger klartecken att aktiviteten kommer att genomföras.

Studiecirklar ihop med ABF.  ABF:s konferenslokal på Björkhemsvägen 15 D i Kristianstad

HÄLSOOASEN 
I HÄSSLE-
HOLM
Vi har fortfarande nå-
gon plats kvar till spa-
dagen (1/2 dag) den 5 
oktober på Logementsvägen 13 B i Hässleholm. 

Om ni är intresserade:
så gör anmälan omgående till Camilla på 
tel nr 0708-66 88 55 efter 10.00 
eller Mail camilla64svensson@gmail.com.

Egenavgift: 500kr för medlemmar för hela 
spapaketet som inbetalas på vårt PG 4803843-4.
Pris för icke medlem: 1175kr.

SITTGYMPA
Den börjar onsdagen den 
21 september kl 15.50-16.35 
på Magasinsgatan 2 i 
Kristianstad. 

Rebecka Magnusson blir vår ledare och den pågår 
varje onsdag i 10 veckor. Det finns platser kvar.

Anmälan: omgående till Camilla på tel nr 0708-
66 88 55 efter kl 10.00 eller 
Mail camilla64svenssson@gmail.com

Egenavgift: 400kr för medlemmar som betalas in 
på vårt PG 4803843-4.
Pris för icke medlem: 1175kr.

FORTSÄTTNING PÅ 
DATAKURSEN
Den 17 oktober startar vi med fort-
sättningskursen i ABFs lokal på 
Björkhemsvägen 15 D i Kristianstad.

Kursen pågår 5 måndagar 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 
14/11 mellan kl 13.00-16.00 inkl fikapaus. Den är för 
pc-datorer och har du möjlighet så ta med egen laptop. 
Vi har samma ledare som i våras, Lars-Erik Svensson.

Är du intresserad av att delta så anmäl dig till 
Britt-Marie Harsten på tel nr 0733-468128 eller 
Mail bmharsten@gmail.com 
senast den 30 september.

Egenavgift: 150kr ska betalas senast den 10 oktober 
på vårt plusgiro 480 38 43-4.
Pris för icke medlem: 800kr.

A GRAND X-MAS
Vi erbjuder julkonsert med bussresa till Malmö 
Arena fredagen den 9 december kl 19.30 för att se 
Måns Zelmerlöw och Carola Häggkvist. 
Åldersgräns 13 år.

Vi kommer att åka med Kagans Buss från 
Kristianstad kl 17.30 vid samåkningsparkeringen 
vid Circle K(gamla Carlssons taverna).

Biljetterna är begränsade så först till kvarn gäller.
Anmälan: görs senast den 25 oktober till Camilla 
på tel nr 0708-66 88 55 mån-tors mellan 10.00-
20.00 
elller Mail camilla64svensson@gmail.com.

Nord Skåne

Egenavgift: 500kr för medlemmar på vårt 
PG 4803843-4 senast den 30 oktober.
Pris för icke medlem: 1150kr.
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Hej alla!!
Vid skrivandets stund skiner solen och det är en av sommarns värmetoppar, 
svårt att se framåt hur höst och vinter skall bli.

Vi avslutade våren den 10 maj med 
en lunch på Sofiero samt en trevlig 
guidad tur om Prinsessan Margare-
tas tid på Sofiero. 

Fredriksdalsteaterns ”Pang I Byg-
get” kom igång efter ombokningar 
från 2019.

Under sommarn har vi haft två 
grillkvällar på Vikingstrandsba-
det vi var inte många men vädret 
var fint och humöret på topp  bild 
kommer

På sidan 2 finns minnesord om 
Margareta Lindgren som startade 
Nordvästra Skåne.

Nordvästra 
Skånes 
lokalförening

• Örkelljunga 
• Båstad
• Ängelholm 
• Åstorp 
• Klippan 
• Helsingborg
• Höganäs 
• Bjuv

Kansli:
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Mobil: 0700 67 20 88
E-mail: 
marianne.skane@live.se
Hemsida: www.rtp.se/
nordvastraskane
Kontaktperson ordförande 
Marianne Möllerstedt 
Tel: 0700 67 20 88
Fjärilens redaktion:

Ny bank Nordea
Postgiro 678213-0
Bankgiro 2578094

Vad gäller vid avbokningar av 
aktivitet se sidan 12 och 20

Titta gärna in på vår hemsida 
för att se eventuella 

förändringar  av aktiviteterna

www.rtpskane.se/
nordvastraskane

Nordvästra Skåne

Medlemmar i personskadeförbundet RTP 
är välkomna att delta i DHS aktivitets-

program på Ringstorp.

För att se aktuella aktiviteter gå in på 
www.dhshelsingborg.se
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Nordvästra Skåne

Bassängträning, Andningsyogan och Målarkursen har vi i samarbete med  

Du vet väl att du kan anmäla dig till alla lokalföreningarnas aktiviteter i mån av plats.

Bassängträning på Ramlösa Bad
Fredagar kl. 18.30 – 19.15. Bassängträning med 
ledare Lena Engkvist och till musik i 34-gradigt 
vatten. Det varma vattnet gör gott för trötta leder  
och muskler.
Alla tränar efter egen förmåga och gör inga rörelser 
som inte känns bra för kroppen.

Kostnad: 250: -/ termin för medlemmar,
fullt pris för ej medlemmar 1.200:-/ termin
Vill du ha information eller vara med i gruppen 
så ring Lena Engkvist
Tel. 042- 13 18 70 eller 
E-post: Lena.engkvist@gmail.com
Det finns plats för fler

Ny satsning i höst
Målarkurs via Folkuniversitetet
10 sammankomster
Torsdagar kl 13.00 – 15.15   
Ledare: Bengt Green
Lokal: Chokladfabriken, Dragaregatan 2, 
Helsingborg
Det ingår material
bhbmjhjhj
Kostnad: medlemmar 250:-/termin  
Fullt pris för ej medlemmar.

Är du intresserad hör av dig till Marianne 
Tel 0700 672088  E-post marianne.skane@ live.se

Andningsyoga
Vi startar upp till hösten måndagar mellan kl 11.00 
till 12.00 på Ringstorpsgården
Ledare: Michael Grönhed  
Andningsyoga gör det lättare att hitta fokus och av-
slappning för att förebygga stress, ångest, depres-
sion, stelhet och ohälsa. Alla utgår från sina egna 
förutsättningar och sittande. Passet avslutas med 
kroppsscanning och en stunds meditation.

Vill du vara med så ring eller skicka ett sms till 
Göran Wallin tel 0733-846125 eller
E-post: jojje.wallin65@gmail.com
Kostnad medlemmar: 250:-/ termin 
Fullt pris för ej medlemmar: 750:/termin
Denna aktivitet genomför vi tillsammans med DHR

Medlemsmöte den 26 oktober 
kl 18.00  
Helsingborgs bryggeri 
Bredgatan 25
15 minuters promenad av-
stånd från Knutpunkten. 
på vardagar stadsbuss linje 
22 (mot planteringen) stan-
nar utanför, hållplats Rön-
nowska skolan. Parkerings plats vid bryggeriet 
finns. Följ med på en rundvandring I bryggeriet! 
Under lättsamma former berättar vi om skånsk 
bryggarkultur och den spännande uppstarten av 
bryggeriet, därefter går vi en rundtur i bryggerihu-
set och tapphallen. Ni får följa hela bryggprocessen 
till hur vi fyller flaskorna. På vår mysiga ölvind får 
ni prova bryggeriets aktuella sortiment.

Kostnad: medlemmar 150:- 
fullt pris för ej medlemmar 350:-
Anmälan: till Göran Wallin senast den 20 septem-
ber joje.Wallin65@gmail.com mob. 0733-846125 
eller marianne.skane@live.se  Mob 0700 67 20 88
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Nordvästra Skåne

Vad gäller vid avbokningar av aktivitet?
Anmälningar till alla våra aktiviteter är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast 2 veckor innan aktivite-
tenstartar. Är det så att vi bokat upp t.ex. hotell, resor, biljetter så måste vi ha din avbokning minst 4 veckor
innan start. Vid senare avbokning än så krävs intyg från läkare. De priser som anges för våra aktiviteter gäller för
dig som medlem/familjemedlem i RTP. Övriga deltagare/medföljande betalar fullt pris..

Vård, rehabilitering och tillgänglighet är tyvärr ingen självklarhet – det vill vi 
förändra genom vårt påverkansarbete. Hjälp oss att värva nya medlemmar 

för att kunna fortsätta vårt arbete för medlemmar!

Julkonsert 17 december  Kl 19.00 
Helsingborgs konserthus

Kostnad: medlemmar 350:- 
fullt pris för ej medlemmar 695:-

Anmälan: till Marianne mellan den 1 – 31 oktober
marianne.skane@live.se  mobil 0700672088

Sista inbetalningsdagen den 15 november
OBS det finns endast 15 biljetter.

Har ni ideer om aktiviteter för 2023 hör gärna av er. 
Det är snart tid för att söka bidrag.
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Sydöstra Skånes 
lokalförening

• Simrishamn 
• Sjöbo
• Skurup
• Tomelilla 
• Ystad

Kansli:
Korsvirket 
Surbrunnsparken
Surbrunnsvägen 24, Ystad

Telefon: 070 222 53 21

Hemsida: 
www.rtpsydostraskane.se 

Kontaktperson
Ingvar Håkansson
070 222 53 21

Fjärilens redaktion:
Sylvi Salomonsson
sylvi.skane@live.se
070-3151778

OBS!
Anmälningar till medlems-
möten alternativt aktiviteter i 
Korsvirket skall göras till 
Marianne Åkesson
0733-946056

Aktiviteter utanför 
Korsvirket anmäles till
Sylvi Salomonsson
070-31 51 778
Bg 5123-8111

Sydöstra Skåne

Hej alla RTPare!
Tänk vad tiden går fort! Nyss var det avslutning på Midsommarängen och nu 
planerar vi för hösten och för kommande våren. Badet är i gång och likaså 
sittgymnastiken och stavgången. Föreningen har köpt in 4 par stavar till utlå-
ning för dig som vill gå stavgång.                                                                 

Tyvärr har vi fått för få anmälningar till qigong, så den har inte kommit i gång. 
Men ännu finns chansen, ska du ta den?

Vi hoppas på god uppslutning på RTP dagen den 23 september. 
Vi behöver bli fler i föreningen, därför vill vi informera om RTP och du som 
medlem kan hjälpa oss med det. Vi har reflexer, sadelskydd och visitkort att 
dela ut. 
Anmäl medverkan på 070 31 51 778, samtal eller sms, mejl går också bra 
sylvi.skane@live.se. 
Vi träffas på Stortorget i Ystad från kl 10.00 och därifrån sprider vi ut oss i 
staden. Som tack bjuder vi på lunch! Naturligtvis kan du också göra reklam 
för oss i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn eller andra platser, meddela 
bara så vi vet och kan skicka material. 

I skrivandets stund är det 26 grader ute och solen lyser från en klarblå himmel. 
Underbart! Jag hoppas på en fortsatt fin augusti och en härlig höst, men som 
man säger: Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder! 

Det var allt för den här gången. Ta hand om varandra! 
Hälsar                                                                                                                                                                           
Sylvi Salomonsson                                                                                                                                                   
Ordförande i Sydöstra Skånes lokalförening i Personskadeförbundet RTP 

OBS! 
Om du anmäler dig till två OLIKA sorters 

träning får du 100 kr i rabatt per träningsform!

Vi har våra aktiviteter i samarbete med ABF
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Sydöstra Skåne

Sittgymnatik/stavgång                                                                                                                                         
Måndagar kl 10.30 har vi sitt-
gymnastik och / eller stavgång. 
Sittgympan äger rum i stora 
salen på Göken, Petrigatan 10 
i Ystad. Stavgången har vi vid bra väder där 
gruppen beslutar och då tar vi lite ”sittgympa 
på vägen”. 
Kostnad: 100 kr för höstterminen. Bg 5123-8111. 
Vi kan ta emot fler deltagare! Du får gärna prova 
på en gång gratis! Vi har stavar till utlåning. 
Välkommen med din anmälan! 

Österlenhäxan och invigning av 
Korsvirket     
Tisdagen den 18 oktober kommer Österlenhäxan 
Shaeen Svanede och hjälper oss att inviga Korsvir-
ket. Vi får höra lite om asatron och runor samt göra 
en trumresa (trummeditation). Vi bjuder på soppa, 
bröd, kaffe och kaka.
Vi träffas i Korsvirket kl 18.00! 
Välkommen med din anmälan till Sylvi eller
Mariann senast den 10 oktober!

Bassängträning
Vi har bassängträning i 
varmvattenbassängen på 
Ystads lasarett onsda-
gar kl 17.00, torsdagar 
kl 17.00 (yrkesarbe-
tande har företräde) och 
fredagar kl 13.00. 
Vi håller på till och med vecka 50 (14,15 resp 
16 december). 
Kostnad: 500 kronor för höstterminen. 
Bg 5123-8111. Vi kan ta emot fler deltagare! 
Välkommen med din anmälan!

Bad & Bistro
Tisdagen den 25 oktober träffas vi på Mossby-
lund. Klockan 17.00 äter vi valfri rätt från Bistro-
menyn och efter det kan vi landa i spa och njuta av 
kvällen i varma pooler. 

Klockan 21.00 lämnar vi Mossbylund,, förhopp-
ningsvis avslappnade, rena, mätta och nöjda! 

Välkommen med din anmälan till Sylvi senast 
den 1 oktober. 
Kostnad: 300 SEK som inbetalas till bg 5123-8111 
senast den 10 oktober!

Qigong                                                                                                                                               
Vi vill gärna ha i gång en grupp 
qigong, både sittande och stå-
ende qigong. Vi har än så länge 
för få anmälningar men hoppas 
på fler. Vi kommer att hålla till 
på Göken. 

Vi behöver din intresse-
anmälan så snart som möjligt. 
Kontakta Sylvi för anmälan och mer information.

Räkor                                                                                                                                                 
Räkor är gott, så det äter 
vi i Korsvirket tisdagen 
den 8 november. 
Vi träffas kl 18.30. 

Det är svårt att förutspå hur det är med pandemin 
så långt fram men vi hoppas att vi ska kunna ser-
vera en riktig räkfrossa med räkor, ägg, majonnäs, 
dill, citron och rostat bröd. I annat fall återgår vi 
till räkmackan. Hur som helst blir det kaffe och 
kaka efter en informationsstund. Du som är ny i 
föreningen är speciellt välkommen! 

Välkommen med din anmälan till Sylvi eller 
Mariann senast den 25 oktober!
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Sydöstra Skåne

Krukmakeriet 
Har du provat på att 
dreja? Nu har du chan-
sen! Vi har två datum, 
beroende på hur många 
som vill dreja, måndag 
den 21 och tisdag den 
22 november. Krukmakaren Lena Palmgren hjälper 
oss och vi träffas på Garvaregränd 2, 271 34 Ystad 
kl 18.30. 
Anmälan ska göras till Sylvi senast den 
7 november.

Julfest                                                                                                                                               
Tisdagen den 13 
december har vi jul-
fest i Korsvirket. 

Vi äter god julmat, 
lyssnar förhoppningsvis på Luciasånger, har ett 
julquiz, spelar julklappsspelet och umgås. 
Till julklappsspelet behöver du ta med dig en 
julklapp på ca 30 kr. 
Anmäl dig till Mariann senast den 
1 december!

YstadRevyn
Fredagen den 27 
januari planerar vi att gå på revyn på Ystad teater. 

Anmäl dig senast den 15 november och betala se-
nast den 30 november på bg 5123-8111. 

Vi måste nämligen ha in pengarna före december må-
nad. Föreställningen börjar kl 19.30 och är slut ca kl 
22.00. Det ligger en 30 minuters paus i mitten. 

Pris: 250 kr för skrattande medlemmar i RTP! 
Övriga 495 kr!

Härlig avslutning på Midsommarängen med 
korvgrillning, promenad och lek. 
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Skånes distrikt
Kansli:
Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund
Postgiro nr: 13 80 595-7

Tel: 0700672088
E-post: 
marianne.skane@live.se
Hemsida: 
www.rtpskane.se
Kontaktpersoner:
Marianne Möllerstedt 
tel. 0700 67 20 88 
Fjärilens redaktion:
Marianne Möllerstedt
0700 67 20 88

Nyttiga hemsidor
www.rtp.se   Förbundet
www.hsoskane.se
www.skane.se   
Region Skåne
www.bostadscenter.se
www.hjalpmedelsteknik.se
www.hi.se   
hjälpmedelinstitutet
www.ntf.se/sydost

RÅDGIVNING FÖR 
NACKSKADOR
TEL. 046-17 18 80

Skåne 

Fjärilen  kommer ut 
med 4 nr /år

Utgivnings veckor under 
2022 är vecka 12, 25, 

38 och 51
Vi hoppas att redaktionen når 

er lika väl som tidigare .
Agneta Ragnarsson, 

Per Jakobsen, 
Sylvi Salomonsson, 

Carina Sjöberg Sjö och 
Marianne Möllerstedt

Bussresan till Dalarna 14 – 18 juli. 

Foto: Jeanette Krell



19

Gemensamma aktiviteter Skåne 

Söderåsens Forsgård  15 – 18  Augusti
Något för alla sinnen

Bilder från Söderåsens Forsgård 15-18 augusti. Tagna av Robin Frank.
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Styrelsen önskar er en 
härlig höst!

RTP Dagen 23 september

Erbjudande – medlemskap för 95 kronor eller 155 kronor

Passa på och värva nya medlemmar till ett förmånligt pris
som även gäller under hela 2023

Enskilt medlemskap 95 kronor i stället för 300 kronor
Familjemedlemskap 155 kronor i stället för 360 kronor

Erbjudandet gäller för dem som bli medlemmar i
någon av RTP Skånes lokalföreningar under vecka 38 - 2022

RTP Malmö
RTP Mellersta Skåne

RTP Nordvästra Skåne
RTP Sydöstra Skåne  

RTP Nord Skåne   

Det går att betala in medlemsavgiften till:
Pg 486202-5 eller Swish: 123 526 26 47  

Värva nya deltagare till höstens aktiviteter.

Vad gäller vid avbokningar av aktivitet?
Anmälningar till alla våra aktiviteter är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast 2 veckor innan 

aktiviteten startar. Är det så att vi bokat upp t.ex. hotell, resor, biljetter så måste vi ha din 
avbokning minst 4 veckorinnan start. Vid senare avbokning än så krävs intyg från läkare. 
De priser som anges för våra aktiviteter gäller fördig som medlem/familjemedlem i RTP. 

Övriga deltagare/medföljande betalar fullt pris.


