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Bästa föreningsmedlemmar! 
Då jag granskar det jag skrev i föregående 
medlemsbrev, konstaterar jag att jag redan 
berört verksamhetsårets kommande händel-
ser. En del kompletteringar kanske ändå är på 
sin plats.  
Vårt 20-års jubileum kommer att firas den 19 
november med fest på restaurang Sea Front. 
Raseborgs stadsfullmäktiges ordfö-
rande/riksdagsman Thomas Blomqvist och 
reumaförbundets styrelseordförande Satu 
Gustafsson håller tal. En hel del annat pro-
gram med sång/musik och humor ryms också 
med. Representanter från Ålands och Helsing-
fors reumaföreningar inbjuds.  
I stället för en historik, som visade sig bli för 
dyr, kommer vi att göra ett sammandrag av de 
tidigare årens verksamhet med en kortare 
textdel men i stället med många bilder och 
bildtexter. Vi har ju massor med foton och en 
stor klippbok, men om ni har egna foton så tar 
vi gärna emot. Att i egen regi scanna bilder 
och skriva texter kommer att ta många tim-
mar/dagar i anspråk. Vi hoppas att vårt jubi-
leum skall bli en fin gemensam upplevelse. 
Reumaförbundets riksomfattande Sommarda-
gar i Jakobstad lockade inte så många delta-
gare att vi kunde ordna gemensam busstrans-
port. Att resa med tåg ansågs efter statsjärn-
vägarna alla försämringar som ett dåligt alter-
nativ. Lösningen blev en hyrd minibuss som vi 
själva kör.  
Vattengymnastiken kom inte igång som utlo-
vats. Det dröjde till slutet av mars innan vi 
kunde starta. Nu har man enligt uppgift hittat 
fuktskador i en av husets väggar. Vår förhopp-
ning är att det inte skall leda till liknande pro-
blem då vi skall börja i höst.  
Föreningen betalar ju tillsvidare besök en 
gång/månad i simhallen/konditionshallen i 
Ekenäs. Efter en något haltande inledning har 
intresset blivit större och vi kan hoppeligen 
fortsätta med detta. 
Trots upprepade försök att hitta nya driftiga 
kandidater till ordförande- och styrelseposter-
na, har detta inte lett till resultat. Fibrogruppen 
söker också efter en ledare till hösten. Om 
föreningen skall kunna fortsätta att sköta sin 
viktiga uppgift, är det dags att komma med 
förslag på villiga personer eller själv meddela 
sitt intresse.   
Till slut ett positivt besked. Ekenäs Spar-
bank beviljade oss ett bidrag på 1 000 €. Vi 
tackar ödmjukt.  
Trevlig sommar önskar Erik. 
 
 
 

 
HÖSTENS MEDLEMSMÖTE OCH STADGE-
ENLIGA HÖSTMÖTE, meddelas senare. 
 
REUMAFÖRBUNDETS SOMMARDAGAR 
2016 ordnas i Jakobstad 13 – 15 maj 2016.  
 
FÖRENINGENS 20-ÅRSJUBILEUM 
ORDNAS PÅ HÖSTEN 2016.  
En arbetsgrupp planerar program m.m. 
Hör gärna av dig med förslag, idéer och 
flera aktiva medlemmar behövs! 
 
 
FIBROGRUPPENS MÖTEN HÖSTEN 2016 
Meddelas senare när föreningen hittat en 
ny ledare. Alla förslag och idéer är väl-
komna!  Meddelande om tid för träffarna tid-
ningarna i VN och EU samt föreningens hem-
sida och Facbooksida. 
 
 
GYMNASTIKGRUPPER HÖSTEN 2016 OCH 
VÅREN 2017, startar enligt följande:   
 
Sittgymnastiken i Ekenäs, Uncan börjar 8 
september 2016 kl.12 - 13 och på våren 2017 
torsdagen den 12 januari 2017 kl- 12 - 13. 
Anmälningar till ledaren Kristina Westerlund, 
tfn 044-341 4095.  
 
Sittgymnastiken i Hangö, Astrea börjar 21 
september - 23 november 2016 kl 15.30 - 
16.30 och fortsätt onsdagar.  Ledare Börje 
Holmström, tfn 040-527 3517.  
 
Sittgymnastiken i Karis, börjar onsdagen den 
7 september kl.9.15 -10 och på vårterminen 
onsdagen den 11 januari 2017. Plats: Folkets 
Hus, Köpmansgatan 22. Ledare Alexandra 
Lundmark. Anmälningar till Barbro Ekman tfn 
040 703 7782. 
 
Vattengymnastiken i Ekenäs,  
HÖSTEN 2016 
Grupp 1: 20.9 - 13.12.2016 kl. 18.00. (Själv-
ständighetsdagen infaller på en tisdag) Ledare: 
Edit Lundsten. 
Grupp 2: 22.9 - 8.12.2016 kl. 17.15. Ledare: 
Carola Ekholm. 
 
VÅREN 2017 
Grupp 1: 10.1 - 28.3.2017 kl. 18.00. Ledare: 
Edit Lundsten. 
Grupp 2: 12.1 – 30.3.2017 kl. 17.15. Ledare: 
Carola Ekholm. 
Anmälningar till Britt-Marie Malmlund tfn 
040-540 9768 
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Vattengymnastiken i Hangö, Astrea. Börjar 
den 20 september till den 22 november 2016. 
(10 gånger) 
Grupp 1 tisdagar kl. 16.30–17.15. Grupp 2 kl. 
17.15–18.00. Ledare Liisa Wickman, tfn 040-
525 8215. Kontaktperson: Kerstin Puisto, tfn 
040 585 73 03. 
 
Konditionshallen i Hangö, Astrea börjar 21 
september till 23 november 2016, kl 16.30–
17.30. Ledare Börje Holmström, tfn 040-527 
3517.  

OBS! Anmälningarna är bindande. 
 
Sjukskötare Tina Enberg, fungerar som 
reumaskötare på hälsostationerna i Rase-
borg. 
Man kan kontakta henne om frågor som gäller 
reumavården på hälsocentralnivå, t.ex. förny-
ande av recept, kontrollblodprover, läkartider. 
Hennes telefonnummer är 019 289 3012  
Telefontid på tisdagar kl. 9-11. Nås även per e-
post på adressen tina.enberg@raseborg.fi. 
Ansvarig läkare för reumavården i Raseborg är 
John Shaw på Ekenäs HVC. 
 

Simhall/konditionshall 
Föreningsmedlemmar kan använda simhal-
len/konditionshallen i Ekenäs, kostnadsfritt 
1gång/månad, genom att uppge föreningens 
namn och fylla i sitt eget namn på en lista som 
finns vid entrén. Kontakta ordförande Erik Ek-
man om du har frågor.  

 

FÖRENINGENS KONTAKTUPPGIFTER   
Föreningen finns nu även på  
facebook: 
https://www.facebook.com/vnreuma 
Respons till jill.forsstrom@gmail.com 
 
Föreningens hemsida: 
http://www.vastranylandsreumaforening.org/ 
Respons till: jill.forsstrom@gmail.com 
 
Ordförande: Erik Ekman, Kometvägen 4, 
10300 Karis, tfn 040 486 80 78. 
E-post:  erik.ekman@brev.fi 
  
Kassör: Carita Lindblom Gumnäsvägen 8 
B 14 10420 Skuru, tfn 0400 80 57 20. 
E:post: carita.lindblom@gmail.com 
  
Sekreterare: Jill-Mari Forsström 
tfn 040-755 1274, 040-536 5504 
Stornäsvägen 154, 10520 TENALA 
E-post. jill.forsstrom@gmail.com 
 
 

 
 
Medlemsansvarig:  
Jill-Mari Forsström  
tfn 040-755 1274 eller 040-536 5504  
Stornäsvägen 154, 10520 TENALA  
E-post:jill.forsstrom@gmail.com  
Kom håg att meddela adressförändringar, 
telefonuppgifter och e-postadresser till 
medlemsansvarige!  
 
Föreningens konto (IBAN):   
Ekenäs Sparbank FI34 4170 0010 0049 98 
 
ÖVRIGT:  
Kontaktperson: Bea Tuomaala, tfn 040-341 
5093 Hennes e-post:  
beatuomaal3@hotmail.com 
 
Kamratstöd: Britt-Marie Malmlund, Barbro 
Ekman och Anne Orre.  
 
Reumaförbundets kondoleanser, trycks 
inte mera men föreningen säljer slut de 
som finns i lagret. Gun-Maj Aura Ekenäs, tfn 
050-359 3690 

 
Vad är Reumaforum? 
En sektion med uppgift att utveckla den 
svenskspråkiga verksamheten har verkat i 
Reumaförbundet sedan år 2004. 
Under förra fullmäktigeperioden ändrades 
sektionens namn till Reumaforum. Samtidigt 
fick forumet utökade uppgifter, förhoppning-
en är bl.a. att forumet ska intensifiera kon-
takterna till förbundets svenskspråkiga in-
tressenter. 
Reumaförbundets styrelse har tillsatt av 
svenskspråkiga reumaforumet med följande 
uppgifter: 
1. Reumaforum för tiden 24.4.2015–
31.12.2017. 
2. Reumaforum är ett svenskspråkigt dis-
kussionsforum, vars uppgift bl.a. består av 
att  
– synliggöra Reumaförbundets och dess 
medlemmars verksamhet i Svenskfinland 
– stöda och stärka de svensk- och tvåsprå-
kiga föreningarnas verksamhet 
– tala för de svensk- och tvåspråkiga före-
ningarna, framföra dessa föreningars ut-
vecklingsförslag, önskemål och synpunkter 
till förbundets beslutsfattare 
– främja samarbetet med Ålands Reumaför-
ening och Reumatikerföreningar i Sverige. 
Britt-Marie Malmlund (Barbro Karppis ersät-
tare) representerar VÄSTRA NYLANDS 
REUMAFÖRENING. 

Alla medlemmar önskas en skön som-
mar! 
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