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RSMH Trelleborg (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 
November/december fysiska träffar 2021 

 

Öppet Hus - Tisdag 23 november kl. 13.00-14.30  
Drop-in, Öppet hus tisdag 23 november kl. 13.00-14.30. Fika finns till självkostnadspris 10 kr. 
 

Skapa Julkort med Lena och Öppet Hus - Tisdag 30 november kl. 13.00-14.30  
Under Öppet hus kommer Lena, som tidigare hållit i våra Scrapbooking och kreativa grupper, på 
besök för att hjälpa oss med att skapa Julkort. 
Samtidigt är det vanlig drop-in, Öppet hus. Fika finns till självkostnadspris 10 kr. 
 

Öppet Hus (årets sista) - Tisdag 7 december kl. 13.00-14.30  
Drop-in, Öppet hus tisdag 7 december kl. 13.00-14.30.  
Vår fina medlem Ulf bjuder på fika och föreningen bjuder på kaffet. 
 

Julmys med Julpyssel - Lördag 11 december kl. 13.30-15.00  
Temat för eftermiddagen är att julpyssla, men vill du mest komma för sällskap och fika är du såklart 
också mycket välkommen. 
Föreningen bjuder på alkoholfri glögg och pepparkakor. 
Anmälan via sms till Loes 076 295 71 39, senast fredag 10 december 
 

Julmys med pepparkaksbakning - Söndag 12 december kl. 13.00-16.00  
Tillsammans bakar vi pepparkakor som vi äter på plats. Eventuella extra kakor fördelar vi för att ta 
med oss hem.  
Föreningen bjuder på pepparkaksdeg, alkoholfri glögg och lite annat julgott. 
Anmälan via epost till Linda lindsay.postman@gmail.com, senast onsdag 8 december 
 

Vi önskar alla härliga festdagar med en God Jul och Gott Nytt År! 
 

Varmt välkomna till oss! 
 
 

Återkommande digitala aktiviteter: 
Tisdagar kl. 18.00-19.30/20.00 – Online brädspel (inget juluppehåll) 
Torsdagar kl. 17.00-18.00 – Digitala fikaträffar (inget juluppehåll) 
Mer information och länkar på vår hemsida: www.rsmhtrelleborg.se 
 
Fysiska aktiviteter drar i gång igen från och med 10 januari 2022 (med reservation för eventuella 
Corona restriktioner) 
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