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Ordföranden har ordet

I våras tillträdde jag plötsligt som 
tillförordnad ordförande i fören-
ingen. Den tidigare ordföranden, 
som också har ett vanligt arbete, 
insåg att tiden inte räckte till för 
ordförandeskapet. Jag har varit 
med i styrelsen ett par år, men 
inte varit så aktiv, så det blev en 
stor förändring. Nu börjar jag i 
alla fall komma in i arbetet. 

Som ni kanske har märkt så har 
pandemin och alla restriktioner 
medfört stora förändringar i vår 

verksamhet. Men nu ser vi äntligen 
att lättnader i restriktionerna är på 
väg, så vi är hoppfulla inför hösten. 
En sak som vi har lärt oss är att det 
både fungerar och är uppskattat med 
digitala möten. Det ska vi fortsätta 
med som komplement till fysiska 
möten eller föreläsningar. 

Jag hoppas att ni inte har tappat 
sugen under denna långdragna 
pandemi. Vi finns till för att erbjuda 
er roliga, lärorika, inspirerande m.m. 
aktiviteter, som vi hoppas att ni vill 
vara med på.

Ni vet väl att ni alltid är välkomna 
med synpunkter på våra aktiviteter, 
eller önskemål om nya aktiviteter. 
Hör gärna av er till kansliet.

Barbro Wong
T.f. ordförande

Reumatikerföreningen Stockholm 
info@reumasthlm.se 
08-462 99 25 
Malmgårdsvägen 63 A
116 38 Stockholm

Personal: Siri Klintberg 
siri.klintberg@reumasthlm.se

Hemsida: stockholm.reumatiker.se
Facebook: @reumastockholm
Instagram: @reumatikerforeningen.stockholm

Ansvarig utgivare: Barbro Wong Barbro.Wong@reumasthlm.se

Styrelsen:
T.f. ordförande Barbro Wong 
Kassör  Maria Plavin
Ledamot Åse Grönningsaeter
Ledamot Britt-Mari Flink
Ledamot (adj.) Mirja Viväkorva Englund



Välkommen på öppet hus! 
Varje tisdag kl. 14.00-18.00 från och med den 24 augusti kommer vi ha 
öppet hus på kansliet. Du är hjärtligt välkommen att titta förbi för att 
umgås med andra medlemmar, ställa frågor till kansliet eller bara dricka 
en kopp kaffe/te. Öppet hus kommer pågå hela hösten. 

Observera att på grund av pandemin måste du anmäla ditt besök till 
kansliet innan du kommer på öppet hus för att vi ska kunna säkerställa 
att allt sker smittsäkert enligt alla rekommendationer. Du anmäler ditt 
besök till kansliet på 08-462 99 25 eller info@reumasthlm.se senast en 
dag före. Kom ihåg att du måste få en bekräftelse innan du kan komma. 

Hoppas vi ses!

Öppet hus på kansliet

Adressen är Malmgårdsvägen 63A, 116 38 Stockholm. 
Kansliet ligger på andra våningen, hiss finns. 

Styrelsen 2021
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Aktiviteter hösten 2021

Hösten är full av inbokade aktiviteter. Här kan du läsa mer om de 
inplanerade aktiviteterna. Vi uppdaterar även hemsidan kontinuerligt 
med fler aktiviteter, så håll utkik där för att inte missa något!

Hand- och fotträning
Den 13 september startar vi upp en ny hand- och fotträningsgrupp. 
Gruppen kommer hålla till på Zoom. Passen börjar med gemensam 
uppvärmning på alternativa sätt. Tips på sätt att värma upp händerna 
på, kommer att skickas ut till alla anmälda i förväg så du kan välja och 
förbereda vad som passar dig bäst. Under tiden händerna värms finns 
det chans att småprata och samtidigt köra fotgymnastik tillsammans. 
Därefter fortsätter passet med handgymnastik och genomgång av olika 
övningar. Passet avslutas med nedtrappning och eftersnack med fika. 

När: Måndagar kl. 10.00-11.30 med start 13 september.
Plats: Zoom (länk skickas ut till alla anmälda) 
Info: Du som tidigare har varit med på hand- och fotgymnastik med 
paraffinbad kommer känna igen dig! 

Digital fredagsfika
I våras testade vi på att ha digitalt fredagsfika och kommer fortsätta med 
det vid några tillfällen i höst. Vi kommer inte ha någon speciell agenda 
på fika-träffarna utan det är bara för socialt umgänge. Hoppas vi ses där! 

Tips! Vill du vara med på någon av de digitala aktiviteterna, men 
känner du dig osäker på Zoom? Kom till kansliet den 7 september 
och  var med på IT-stugan kl. 13.00. Glöm inte att anmäla dig innan! 

När: Fredag 24 september, 22 oktober, 
19 november kl. 13.00-14.00
Plats: Zoom (länk skickas ut till alla anmälda) 
Info: Det finns möjlighet att droppa in när det 
passar dig mellan 13-14.
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Aktiviteter hösten 2021

Utflykter 
Här är tre av höstens utflykter som 
föreningen kommer göra. Vi har fler 
utflykter inplanerade för resten av 
hösten. Du kan hitta alla utflykter 
på hemsidan eller i nästa nummer 
av Källan som kommer ut 22/10.

Åkeshovs Slottsträdgård
Vi promenerar runt i de fina 
omgivningarna samt runt slottet 
och avslutar med kaffe på caféet.

När: Onsdag 15 september kl.11.00 
Plats: Åkeshovs gårdsväg 7
Info: Ta tunnelbanan (gröna linjen) 
mot Vällingby, Hässelby, gå av vid 
Åkeshovs T-banestation. Samling 
10.45 vid entrén.

Hur anmäler jag mig till aktiviteter? 
Anmälningar till alla aktiviteter inom Reumatikerföreningen 
Stockholm görs via digitala formulär som du hittar på föreningens 
hemsida. Vi ser gärna att du anmäler dig via hemsidan. Har du 
inte möjlighet till att anmäla dig själv så kan du självklart kontakta 
kansliet för att få hjälp! 

Anmäl dig till de aktiviteter du vill delta på i god tid då vissa av  
aktiviteterna har begränsat antal platser. 

Använd denna länk för att hitta aktiviteter du kan anmäla dig till. 

Besök på Nationalmuseet 
Ingen guide, vi guidar oss runt 
själva och avslutar med kaffe i 
cafeterian.

När: Torsdag 30 september kl. 16.00
Plats: Södra Blasieholmshamnen 2
Info: Vi träffas kl.15.45 vid entrén. 
Handikappsvänligt.

Besök på Historiska museet
Cafeet stänger redan kl.15.00 så för 
de som vill kan vi besöka något café 
ute på stan.

När: Tisdag 12 oktober kl. 13.00 
Plats: Narvavägen 13-17
Info: Vi träffas vid entrén kl. 12.45. 
Handikappsvänligt.
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Aktiviteter hösten 2021

Sjögrens syndrom
När: Onsdag 27/10 kl. 18.00-20.00
Plats: Kansliet / Zoom
Info: Med Gunnel Nordmark

Risk för RA
När: Torsdag 18/11 kl. 18.00-19.00
Plats: Kansliet / Zoom
Info: Med Aase Hensvold i
samarbete med SLL
 
Reumatoid artrit 
När: Torsdag 9/12 kl.18.00-19.00
Plats: Kansliet / Zoom
Info: Aikaterini Chatzidionysiou i 
samarbete med SLL

IT-stuga
Mycket har blivit digitalt, även inom Reumatikerföreningen Stockholm. 
För att öka möjligheten till deltagande på aktiviteter erbjuder vi IT-stuga 
vid två tillfällen. Där kommer du få möjlighet att testa på Zoom, få mer 
kunskap om Reumatikerförbundets egen medlemsplattform Inloggad 
samt lära dig hur du anmäler dig digitalt till aktiviteter.

När: 7 september och 19 oktober kl. 13-14.
Plats: Kansliet, Malmgårdsvägen 63A 
Info: Om du har en egen dator, surfplatta eller 
smarttelefon får du gärna ta med det. 

Systemisk lupus erythematosus
När: Tisdag 14/9 kl.18.00-19.00
Plats: Kansliet / Zoom
Info: Med Vilija Oke i samarbete 
med SLL

Smärta och smärtrehabilitering
När: Onsdag 29/9 kl. 18.00-19.00
Plats: Kansliet / Zoom
Info: Med Karsten Ahlbeck

Vaskuliter
När: Onsdag 13/10 kl.18.00-19.00
Plats: Kansliet / Zoom
Info:  Med Aleksandra Antovic i 
samarbete med SLL

Forskningsföreläsningar 
Under hösten har vi sex stycken intressanta föreläsningar inbokade. 
Förhoppningen är att föreläsningarna kan hållas fysiskt på kansliet och 
samtidigt sändas digitalt via Zoom för alla som vill delta på distans, men 
beroende på hur situationen ser ut med smittspridningen kan de bli 
tvungna att enbart hållas digitalt via Zoom. Anmäler du dig för att delta 
via Zoom skickas en länk till föreläsningen dagen innan. Föreläsningar:
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Aktiviteter hösten 2021

Västerortsträff 
Västerortsgruppen kommer träffas måndagar kl. 16.00 jämn vecka med 
start 6 september. Träffarna kommer vara i Vällingby Folkets Hus, 
tidigare Medborgarhuset Trappan, i Vällingby. Vill du få mer information 
om vad som är planerat, håll utkik på deras Facebook-sida: 
Västerortsgruppen Reumatikerföreningen.

Beckombergabadet 
Nu har vi äntligen dragit igång verksamheten i Beckomberga simhall 
igen! Alla tre badgrupper är fullbokade, men det finns möjlighet att 
skriva upp sig på reservlistan för att delta vid enstaka tillfällen eller få en 
fast plats om någon hoppar av. Läs mer om grupperna på hemsidan eller 
kontakta kansliet. 

Lokala stavgångs- och 
promenadgrupper
I höst drar vi i gång med lokala 
stavgångs- och promenad-
grupper. Syftet är att alla som 
vill ha någon att promenera 
med ska få möjlighet att göra 
det med en eller flera andra 
medlemmar från Reumatiker-
föreningen Stockholm i sitt 
närområde. Vi har redan nu 
öppnat upp för intresse- 
anmälningar på hemsidan. 
Där kan du fylla i var du bor 
och när det passar dig att 
promenera. Vi återkommer 
till dig när det inkommit fler 
intresseanmälningar i ditt när-
område och vi kan starta upp 
en grupp.



Medlemsfest!

Eftersom mycket har stannat upp under pandemin och vi inte setts på 
länge kommer föreningen bjuda in till en stor medlemsfest den 3 oktober 
på kansliet! Vi kommer bjuda på mat, underhållning och en möjlighet att 
få mer information om föreningen och träffa andra medlemmar. Det har 
varit en speciell tid vilket har påverkat föreningen. Vi hoppas att medlems-
festen blir en ny-/uppstart där vi tillsammans kan inspireras och utbyta 
idéer kring föreningens utveckling. Förhoppningsvis kan vi hjälpas åt att 
omvandla idéerna och engagemanget till verklighet i form av aktiviteter 
för att fortsätta ha en levande förening. 
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När: Söndag 3 oktober kl. 14.00-17.00
Plats: Kansliet, Malmgårdsvägen 63A, 116 39 Stockholm
Info: Anmäl dig senast 19 september på hemsidan eller till kansliet. 
Vi har redan fått in många anmälningar vilket är jätteskoj! Men i och med 
att läget i samhället fortfarande är ovisst kan förändringar komma att 
ske med kort varsel (exempel byte av lokal eller uppdelade tider). Detta 
eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna delta, smittsäkert, 
utifrån gällande rekommendationer. Håll i, håll ut och håll tummarna för 
att vi kan genomföra medlemsfesten så uppdaterar vi er allt eftersom!
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Aktivitetsbricka

Nu är det dags för ännu en tävling under 
härliga september månad! Denna gång 
ska du fylla i aktivitetsbrickan nederst på 
sidan.

För varje 20 minuter med fysisk aktivitet 
får du sätta ett kryss i rutan. Rör du dig 40 
minuter får du sätta två kryss, 60 minuter 
tre kryss, och så vidare. Vi håller på 
september ut. Skulle du fylla ena brickan 
innan september är slut kan du börja på 
nästa. Fyller du i båda brickorna innan 
september är slut och skickar in så ökar 
du dina chanser att vinna. 

Varje full bricka fungerar som en lott och 
vi kommer dra vinnare på medlemsfesten 
den 3 oktober!

Priser du har chans att vinna: 
  Förstapris: Gåstavar (värde 299 kr)
  Andrapris: Pilatesboll (värde 199 kr)
  Tredjepris: Gummiband (värde 99 kr)
  Fjärde- till tiondepris: Reumatikerförebundets nyckelband  
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När du har kryssat i varje 
ruta i en eller två brickor, 
klipp ut din bricka och 
posta dem till:
 
Reumatikerföreningen 
Stockholm, 
Malmgårdsvägen 63A, 
116 38 Stockholm

Du kan även ta bild på 
din bricka och smsa till 
073-622 54 96 eller maila 
till info@reumasthlm.se 

Sista dag att lämna in 
sin bricka är 3 oktober. 

Aktivitetsbricka Aktivitetsbricka
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Information från föreningen 

Reumatikerföreningen Stockholm är en ideell förening som baseras på 
frivilligt engagemang. Det betyder att du som medlem är nyckeln till en 
levande förening och fortsatt verksamhet genom ditt engagemang. 

Alla har blivit medlemmar av olika anledningar och vill få ut olika saker 
av sitt medlemskap i föreningen. Vissa värdesätter gemenskapen, vissa 
vill öka sin kunskap och få mer information medan andra vill bidra till 
meningsfullhet för sig själv och andra. Oavsett anledningen så finns det 
något för alla baserat på intresse och tid. 

Vi söker alltid medlemmar som vill hålla prova på-träning vid enstaka 
tillfällen eller som en serie, medlemmar som vill hålla i diskussionsträffar 
om en viss diagnos eller medlemmar som till exempel vill anordna en 
utflykt. Vi söker även alltid medlemmar som vill representera föreningen 
i externa patient- och samverkansråd. Du kan redan nu anmäla ditt 
intresse för att engagera dig i Reumatikerföreningen Stockholm på 
hemsidan eller genom att kontakta kansliet. 

Vi kommer lägga ut annonser för olika uppdrag inom föreningen i höst. 
Håll utkik efter lediga uppdrag på hemsidan: 
https://stockholm.reumatiker.se/engagera-dig/ 

Namn:

Telefonnummer: 

Epost:

Namn:

Telefonnummer: 

Epost:

Baksidan av aktivitetsbrickan Baksidan av aktivitetsbrickan
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Lars Jonsson

Några ord från vår medlem Susanne Kallstenius som kände Lars väl:
”Lars Jonsson (1941-02-05 – 2021-07-26) var en trofast klippa i Stockholms 
reumatikerförening.  Vi träffades flera gånger under föreningens resor till 
Hévíz i Ungern och genom åren vid olika aktiviteter i föreningen. Lars var 
länge ledamot i styrelsen, satt i två stadsdelsråd och var valberedare. Han 
ställde alltid upp när det behövdes. Flera aktiva medlemmar blev hans 
personliga vänner. Under senare år fick han en höftled utbytt och väntade 
på operation av den andra, hade ont och tacklade av. Men den fina, 
vänliga personligheten fanns kvar in i det sista. Jag kommer att sakna 
våra uppriktiga samtal.” 

En av våra medlemmar, Lars Jonsson, lämnade 
oss den 26 juli efter en lång tids sjukdom. Lars 
fyllde 80 år i februari och har länge varit aktiv i 
Reumatikerföreningen Stockholm, bland annat 
som vice ordförande och föreningens representant 
i samverkansgrupper. Han var en klippa, ställde 
alltid upp och var en god vän. 

Vi är många som kommer att sakna Lars! 



Kalender hösten 2021

Nästa nummer av Källan kommer ut den 22 oktober.  Där kan du läsa om 
fler aktiviteter som är inplanerade senare i höst, bland annat:
 - Prova på-linedance 
 - Novemberyoga 
 - Utflykter och sociala träffar
 - Planeringsträff inför våren
 - Julavslutning

Så fort all planering inför en aktivitet är klar lägger vi in det i kalendern på 
föreningens hemsida, så om du vill hålla dig uppdaterad om vad som är 
på gång, gå in på: https://stockholm.reumatiker.se/kalender/

September
7 tisdag kl. 13.00-14.00 IT-stuga
14 tisdag kl. 18.00-19.00 Forskningsföreläsning
15 onsdag kl. 11.00 Utflykt - Åkehovs Slottsträdgård
24 fredag kl. 13.00-14.00 Digital fredagsfika
29 tisdag  kl. 18.00-19.00 Forskningsföreläsning
30 torsdag kl. 16.00 Utflykt - Nationalmuseet

Oktober
3 söndag kl. 14.00-17.00 Medlemsfest 
12 tisdag kl. 13.00 Utflykt - Historiska museet 
13 onsdag  kl. 18.00-19.00 Forskningsföreläsning
19 tisdag kl. 13.00-14.00 IT-stuga 
22 fredag kl. 13.00-14.00 Digital fredagsfika
27 onsdag kl. 18.00-20.00 Forskningsföreläsning 

November
18 torsdag kl. 18.00-19.00 Forskningsföreläsning
26 fredag kl. 13.00-14.00 Digital fredagsfika 

Öppet hus 
Tisdagar 24 augusti till 21 
december kl. 14.00-18.00

Malmgårdsvägen 63A

Hand- och fotträning
Måndagar  13 september till 
13 december kl. 10.00-11.30

Zoom 

Novemberyoga 
Måndagar  1 november till 29 

november kl. 19.00-20.00
Zoom 


