
 
 

 

Hej alla medlemmar.  Äntligen är våren i antågande! 

 

   Café Arken 

Fikasugen? Kom till Café Arken på HSO, Kapellevägen 1 A, Uddevalla 

och fika. Tisdagarna den 29/3 och den 26/4 kl 10-12 är det vi som håller i 

Caféet. Kom gärna förbi, allt informationsmaterial finns tillgängligt.  

Vi säljer även våra armband FIGHT IBD och FIGHT IBS. 

 

 Läkarföreläsning om tarmcancer 

 7/4 kl 18:00-20:30 föreläser onkolog Gunnar Lengstrand om tarmcancer 

på Ägget, Näl. Vi arrangerar detta tillsammans med ILCO. Vi bjuder på 

frukt i pausen. Anmälan senast 4/4 till Ingela på 0520-15048,  

0707-985992 eller på rmt.fyrbodal@hotmail.com 

 

Återbruksdag 16/4 

Vill du göra ett armband av cykelslang eller ett sittunderlag av en 

gammal filt eller något annat kul? Kom med på vår återbruksdag 

lördagen den 16/4 kl 10:30-16:30 i vår lokal på HSO, Kapellevägen 1 A, 

Uddevalla. Material finns, ingen kostnad. Vi bjuder på fika och du tar 

med egen lunch. Senaste anmälan 12/4 på 0722-37 13 33 eller på 

rmt.fyrbodal@hotmail.com 

 

     Internationella IBD dagen den 19/5 

Den 19/5 kommer vi att finnas på Uddevalla sjukhus i entrén utanför 

Apoteket, med vår monter och uppmärksamma Tarmcancerdagen.  

Vi finns där kl 10:00-14:00, kom gärna och växla ett par ord. 

 

 Nordens Ark 28/5 

Vi träffas på Nordens Ark kl 10:30 och börjar med gemensam picknick 

där var och en tar med eget fika. Föreningen bjuder medlemmar på 

halva inträdet och 2 timmars guidning (utökad catwalk se mer på 

nordensark.se). Senaste anmälan 22/5 på 0722-37 13 33 eller på 

rmt.fyrbodal@hotmail.com 

 

 Akrylmålning den 11-12/6 

Vi träffas på HSO, Uddevalla och målar tillsammans under två heldagar. 

Margareta Hansson som har målat länge leder oss. Vill man övernatta i 

Uddevalla rekommenderar vi vandrarhemmet i Gustavsberg. Du bokar i 

så fall detta själv. Begränsat antal platser, först till kvarn. Ingen avgift. 

Senaste anmälan den 1/6 på 0722-37 13 33 eller 

rmt.fyrbodal@hotmail.com 
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Nu är det snart dags för vår populära Lisebergsresa.  

Hoppas du har möjlighet att följa med! 
När:   Lördagen 3 september 2016, klockan 10.00 
Avresa:   Bussen avgår från HSO-center, Kapellev. 1A, 
  Uddevalla, klockan 10.00. 
Upplevelsedag:  Mellan klockan 11.00-17.00 har du möjlighet till  
  en upplevelsedag på Liseberg. 
Hemfärd:  Klockan 17.00 avgår bussen för hemfärd mot  
  Uddevalla igen. 
Kostnad: Alla medlemmar bjuds på bussresa och inträde 

till Liseberg. Våra medlemmar upp till 15 år får 
dessutom gratis åkband på Liseberg. Varje 
medlem kan ta med familjemedlem eller en 
kompis som blir bjuden på resa och inträde. 

Anmälan:  Anmälan görs till tel. 0722-37 13 33 eller 
via mejl, rmt.fyrbodal@hotmail.com senast 18 
maj. Begränsat antal platser. Välkommen!

    
 

Piperska den 30/9-2/10 

Se bifogad separat inbjudan samt anmälningstalong. 
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 Familjemedlem 

Du vet väl om att din familj kan vara med som familjemedlemmar för 

bara 50 kr/person/år och får då gå med på alla aktiviteter. 

 

Hoppas vi ses snart!  Styrelsen 
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