
  

 

 

 

 

 

  Vårprogram 2023 

 

        

Välkommen till våra aktiviteter  

 

Styrelsen 
Sekreterare    Margaretha Antonsson    0725012321 

Ordförande    Heinz Martini     (efter 17.00) 0739326862 

Vice ordförande  Ritva Backe     0708664523 

Kassör     Siw  Sjödin     0701321502 

Kassör vice    Birgitta Ehmke    0702283771 

    Mona Hällqvist    0709506012 

Ledamöter    (Susanne flyttat) 

Suppleanter    Rena Büchert    0738042469 

  

Studieorganisatör   Heinz Martini     0739326862  

Valberedning   Christina Eriksson    0705230951 

    Karin Björnör    0736265213 

    Stig-Olof Kranshammar   0737129946 

Revisorer    Jan Thorsson    0705676547 

    Eva Hjorth     0730342460 

Ersättare   Kerstin Johansson     0733764668  

Ansvarig utgivare: 

c/o Margaretha Antonsson  

Snidaregatan 8, 432 43 Varberg 

Epost: varbergsreumatiker@outlook.com 

Web: https://varberg.reumatiker.se/  

PORTO BETALT 
Reumatikerföreningen 

Varberg 

 



 

Viktigt att tänka på är att 
undvika parfymer, rakvat-
ten och andra produkter 
som kan ställa till det för 
deltagare på våra möten 
och träffar. 

Reumatiska sjukdomar 

 

Är ett samlingsbegrepp för 

ett 80-tal diagnoser, som 

omfattar rörelseorganen och 

drabbar både unga och 

gamla. 

 

Kalendarium 
 

 

 

 

 

 

Datum  Aktivitet      Tid…. 

9/1    Bad börjar för måndagsgruppen    18.15 

9/1    Bad börjar för måndags/tuffagruppen   19.15 

9/1   Gå tillsammans med oss!    14.00 

11/1   Bad börjar för onsdagsgruppen    17.45 

11/1   Bad börjar för Varmbadsgruppen    11.00 

12/1   Bad börjar för torsdagsgruppen    17.15 

17/1    Bokcirkel 1      18.30 

14/2   Varbergs Sparbank bedrägerier    18.30 

15/2    Må bra gruppen     14.00 

19/2     Årsmöte Ljuspunkten     13.30 

21/3   Föreläsningsfilm Livsstilsverktyget   18.30 

Nytt utskick av programblad för kalenderår 2022—2023 efter årsmötet 

25/4   Göranssons bokhandel    18.00 

19/5   Restaurangbesök      17.30  

24/5   Familjens jurist, Folkets hus    18.00 

3/6   Grillfest      15.00 

Mer om föreningens aktiviteter hittar man på hemsidan och Facebook  

Uppdateringar publiceras på vår hemsida och Facebook  

Alla gåvor mottages tacksamt         

Har du mejladress? Hjälp oss att uppdatera våra register i föreningen!     

Mejla till varbergsreumatiker@outlook.com         

Bankgiro: 5406-1577. Swish 1232057149 
Hemsida: https://varberg.reumatiker.se/             

Ett stort tack till er som stödjer Reumatikerföreningen!  

Diagnos 

Sjögrens/SLE 

Artros  

Artriter 

Bechterews 

Fibromyalgi/

mjuk-delsreuma 

ombud 

Eva Ö 

Karin B 

Birgitta E 

Heinz M 

Karin B 

Telefon 

0736427681 

0736265213 

0702283771 

0739326862 

0736265213 

Klipp ut och sätt upp på kylskåpsdörr 



  

Studieorganisatören i Reumatikerdistriktet Halland har ordet. 

Mitt namn är Karin Björnör. Jag och min man bor sedan tio år tillbaka i 

Varberg, och det trivs vi väldigt bra med. Vi har också vår dotters familj 

på nära avstånd, vilket gör att vi tillbringar mycket tid med dem i Stens-

torp. Jag är pensionär sedan sex år tillbaka, men arbetade dessförinnan 

som specialpedagog i Angered.   

Jag var tidigare ledamot i styrelsen i Reumatikerföreningen Varberg, 

men för tre år sedan valdes jag in som studieorganisatör i Reumatikerdi-

striktet Halland istället. Mina uppgifter som studieorganisatör i Reumati-

kerdistriktet skulle vara att anordna utbildningar och föreläsningar, för i 

första hand styrelseledamöterna i våra sex lokalföreningar. Min över-

gång till distriktet sammanföll med Coronautbrottet, och det gjorde att 

starten blev väldigt svår. Styrelsen träffades alltför sällan, och många 

aktiviteter fick ställas in eller förläggas till Teams. Efterhand har jag fått 

kläm på mina uppgifter, och nu känns uppdraget stimulerande.  

Två gånger per år anordnar vi tvådagarsutbildningar på Katrinebergs 

folkhögskola. Dessa utbildningar brukar vara uppskattade. Dels lär man 

sig något nytt och får samtidigt träffa/umgås med ledamöter från de 

andra föreningarna. Under året som gått har utbildningarna handlat om 

medlemsvärvning och reumatiska sjukdomar. Under nästa år kommer 

utbildningarna handla om Seniorsurfing och faran med nätbedrägerier, 

samt Hallands historia. Vi anordnar också många endagsutbildningar i 

distriktet. Dessa kan handla styrelsearbete eller att skriva motioner till 

Förbundsstämman mm. Någon gång per år anordnar vi en storföreläs-

ning, som även allmänheten har möjlighet att lyssna på.  

Jag tycker vi har ett väl fungerande utvecklingsarbete i Reumatikerdi-

striktet Halland, och jag hoppas att även föreningarna är nöjda med det.  

Med vänlig hälsning från Karin 

Karin från distriktet har ordet: 

 

Kontakta vår studieorganisatör om du/ni har önske-

mål om något speciellt som t ex. föreläsningar, re-

sor eller annat ni saknar eller förslag till förbättring-

ar . 

Heinz M, mjukaupplederna@makrillfamiljen.se 

Alt. Niclas Å niclas71a@outlook.com  

Reumatikerföreningen Varberg 

VARBERG                                                              

Kyrkogatan 1 H                                                       

0340-611005                                                                 

varberg@silversmedjan.se 



Kom och träna med oss och stärk kropp och själ på 

köpet 

* MÅNDAGSGRUPEN: grupp 1 insläpp 18.00 Start 

9/1 Slut 17/4 15ggr. Max 22 personer per tillfälle.              

I SJUKHUSETS BASSÄNG,                                            

Kostnad: 1000kr/per deltagare 

* MÅNDAGSGRUPPEN grupp 2 hårda passet insläpp 

19.00: Start 9/1 Slut 17/4 15ggr. Max 22 personer per 

tillfälle. I SJUKHUSETS BASSÄNG,                          

Kostnad: 1000kr/per deltagare 

* ONSDAGSGRUPPEN: Start 11/1 insläpp 17.30. 

Slut 19/4, 15ggr. Max 22 personer per tillfälle.                     

I SJUKHUSETS BASSÄNG,                                           

Kostnad: 1000kr/per deltagare 

* TORSDAGSGRUPPEN: Start 12/1 insläpp 17.00. 

Slut 20/4, 15ggr. Max 22 personer per tillfälle.                   

I SJUKHUSETS BASSÄNG,                                      

Kostnad: 1000kr/per deltagare 

* ONSDAG VARMBADHUSET: Start 11/1 kl.11.00. 

Slut 19/4, 15ggr. Max 20 personer per tillfälle.  I VARM-

BADHUSETS BASSÄNG,                                             

Kostnad: 1000kr/per deltagare 

(betalning kan delas upp på två ggr.) Bankgiro: 5406-1577,       

Swish 1232057149, Anmälan görs till Birgitta E 0702283771,        

Siw S 0701321502  el. Heinz M 0739326862 (efter 17.00) 

Vattengympa  



Boule i Boulodromen! 
 

 

När: tisdagar och onsdagar 

 

Kl: 09.00 

Kostnad: 50kr per tillfälle 

 

Information: Margaretha A   

0725012321                          

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

              

 

 

 

 

Vi finns hos Studiefräm-
jandet.  

Handikappvänliga lokaler 
i markplan. 

Kungsgatan 14, 0340-801111 Varberg. Välkomna! 

www.cyrano.se/restaurang/cydrano-varberg 

Fråga  oss gärna om ni har speciella 

behov som ex. glutenintolerans så 

löser vi detta 



NATURLIGT GLUTENFRITT BAGERI & CAFÉ 

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS? 
Vill du veta mer om vårt glutenfria sortiment, göra en beställning, 

eller är du intresserad av att vara återförsäljare? 

www.kullagardens.se eller maila oss: info@kullagardens.se så 

hör vi av oss så snart vi kan. 

Vi har inte möjlighet att ta emot beställningar på instagram,     

Facebook och sms 0765-663391. 

Adress Kullagården 19 i Veddige 

Besök gärna vår hemsida 

 

 

https://varberg.reumatiker.se/ 

Lotteriansvarig,  Birgitta E 

0702283771 

Stöd vår verksamhet          

genom att köpa             

 

 

 

Sällskap på promenaden?  

Gå tillsammans med oss!  

Måndagar start 9/1,kl 14.00. 

Nöjesparken Arena Varberg ( Ankaret när värmen kommer) 

För mer information se vår hemsida och FB  

 



 

 

 

Bokcirkel / träffar i Studiefrämjandets lokaler. 

1. Vilken bok skall vi läsa den: 17/1 18.30 

2. Har alla fått sin bok? den: 21/2 18.30 

3. Uppföljning av tillfälle nr 1 och 2. ev. föreläsare. den: 14/3 18.30 

Vid intresse kontakta Siw 0701321502 

 Vilken bok det blir    

presenteras för deltagarna i vår. 

     

 

Grillning vid Roddklubbens lokaler på Getterön! 

Vi ses lördagen den 3 juni  

samling 15.00 

Grillning och lekar, och oömma kläder är ingen nack-

del!                                                                                

Ta med egen dricka och det du vill grilla, resten finns 

på plats. 

Anmälan till: Heinz M 0739326862 eller Studieorgani-

satör 

Senast den 31 maj  

Samåkning? Meddela detta vid anmälan. 

Epost: varbergsreumatiker@outlook.com 

 

  

(Astrid på) Skäret 

432 39 Varberg 

 

 

 



Detta får du för ditt medlemskap i Reumatikerförbundet 

https://reumatiker.se/bli-medlem 

• Information om reumatiska sjukdomar 

• Delta i våra aktiviteter och arrangemang,  

 som är subventionerade. 

• Medlemsarbetet / förmåner 

• Reumatikervärlden, 6 gånger per år 

• Olycksfallsförsäkring vid våra arrangemang samt vid    resor till 

och från dessa 

• Söka ekonomiska bidrag från olika fonder 

 

Må Bra gruppen 
För ökat välbefinnande ses vi en gång i månaden!              Start 15/2, se-

dan 15/3, 12/4, 10/5 avslut 7/6  

Tid: 14.00-15.30 Antal: max 10st/gång. 

Anmälan till Anita Wernersson 0735312912 

 

    

 

Familjens Jurist Ann Gersson 

Framtidfullmakt, testamente och arvsrätt tas upp 

DATUM: Onsdag 24 maj 

TID: 18.00 

PLATS: Folkets Hus Varberg 

Anmälan: till reumatikerdistriktet på r.halland@telia.com 

alt. varbergsreumatiker@outlook.com 

 

 

Bio Capitol Varberg 

VILL DU HA SÄLLSKAP PÅ BIO? 

 

Vi samlas när det visas en bra film och 

sitter tillsammans. Efteråt äter vi pizza och pratar 

om filmen (och annat). 

Aktuell tid och film meddelas via sms. 

 

Intresserad: kontakta Margaretha A 0725012321 

varbergsreumatiker@outlook.com                                                          

mailto:varbergsreumatikerna@outlook.com


Gäller en gång mot kupong  t.o.m. 2023-03-30 

Göranssons Bokhandel  

Studiebesök 

Lars Göransson berättar lite historik om butiken  

Kanske kommer en intressant författare med ny bok att prata om.                  
Rabatterat pris kommer att ges.  

När: 25 april 

Tid: 18.00 

Begränsat deltagarantal   

Anmälan senast 20/4 till: Studieorganisatörerna Heinz M 

0739326862 & Niclas Å 0733905371 eller via mail 

varbergsreumatiker@outlook.com 

 

 

https://halland.reumatiker.se 

Kontakt Reumatikerdistriktet Halland r.halland@telia.com   

Telefon: 035-152276 eller :mobil 0730-725677                                                   

Kansliets öppettider . 

Mån- fredag mellan kl.7:30 -12:30 

 

 

Restaurangbesök 19 maj  

I skrivande stund vet vi inte vart vi skall gå. 

Information kommer på vår hemsida 

https://varberg.reumatiker.se/ 

Tid 16.00 

Plats: se hemsida i början av maj  

Anmälan till: Heinz M 0739326862 eller Birgitta E 0702283771 

mailto:varbergsreumatikerna@outlook.com


  Föreläsningsfilm Livsstilsverktyget  

Hur kan vi må bra och lättare hantera reumatiska sjukdomar i varda-
gen?   

Folketshus (Almeberg-Rosenfred lokalen),                                          
Magasinsgatan 17, Varberg 

När: 21 mars 

Tid: 18.30 

Fika: självkostnadspris 

Begränsat deltagarantal   

Anmälan senast 15/4 till: Studieorganisatörerna Heinz M 0739326862 

& Niclas Å 0733905371 eller via mail 

varbergsreumatiker@outlook.com 

 
19 februari Ljuspunkten kl. 13.30 

Inbjuden gäst är Linda Hinrichs från Kurortskliniken  

Förslag till ordförande Gull Inger Torstensson och sekreterare 

Eva Öman 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 januari  

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta. 

Anmälan senast 12/2 görs till Margaretha A 0725012321 eller 

Mona H 0709506012  

 Välkommen! 

 

 

 

 

Hej 
 
Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar aktivt för barn, ungdomar och unga 
vuxna med reumatisk sjukdom. Våra medlemmar är i åldern 0-30 år. Vi finns för att alla unga 
reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 
 
Unga Reumatiker väst anordnar aktiviteter för alla våra medlemmar för att våra medlemmar 
ska kunna känna gemenskap med andra personer med liknande sjukdomar. Vi brukar anordna 
allt ifrån pyssel, baka polkagrisar, spa, djurpark och hel helg aktiviteter fullspäckade med roliga 
aktiviteter och massor med skoj.  
 
Om ni vill kontakta oss så får ni tag i oss på vår mail: regionvast@ungareumatiker.se 
 
Hälsningar 
Ordförande Unga Reumatiker region väst 

 

mailto:varbergsreumatikerna@outlook.com

