
RSMH Carpe Diem		

HÖSTEN 2021 
   Varmt välkommen till höstens aktiviteter 
Vi hoppas att rådande restriktioner håller i sig så att vi kan genomföra dessa 
aktiviteter.                                
Under föreläsningar, cirklar och det medlemsmöte som vi arrangerar är det 
viktigt att vi håller avstånd och spritar händerna. 
Det är mycket viktigt att du kommer till utsatt tid  
så att den i styrelsen som har ansvaret att nedteckna din ankomst och ta emot 
egenavgiften kan göra det så smidigt som möjligt. Det underlättar. Tack på 
förhand. 

SEPTEMBER 
 

 

Målarcirkel  
 

 

 

Start:16/9 (8 torsdagar) t.om. 4/11 
Lokal: Föreningsrådet Valhallavägen 148 Fältöversten rum 5 

Tid: 13.00 – 15.30. max 7 deltagare 

OBS anmälan senast 14/9 till Gudrun Berg mb: 073 – 0944990. 

  



 

 

Bokcirkel 
 

 

 

Start: 20/9 (5 måndagar) 1/10, 1/11, 22/11 och 13/12. 

Lokal: Föreningsrådet Valhallavägen 148 Fältöversten rum 5 

Tid: kl:13.00 – 16.00 max 8 deltagare. 

Anmälning och information: snarast till Anneli Fürst mob. 070 – 542 66 27 

 

OKTOBER 

 

Fondcirkel  
 

 

Omstart onsdag 6/10 6 tillfällen t.om. 10/11 

Lokal: Föreningsrådet Valhallavägen 148 rum 3 

Tid: 13.30 – 15.30 

Cirkeln är fulltecknad sedan förra året då vi ställde in på grund av pandemin 

Info. Gudrun Berg mb.073 – 094 49 90  



Berwaldhallen		
konsert	
Violinkonsert,  
Plats:  
Dag Hammarsköldsväg 3 

Tid  
Torsdagen den 14 oktober kl 18.00  
Samling kl 17:15 OBS! 

Egenavgift 50 kr 

Anmälan senast Fredagen den 8 oktober till Anneli Fürst mob: 070 - 542 66 27   

 

 

Varmt Välkommen till                     bild 

Medlemsmöte. 23/10 

Detta är första medlemsmötet på nästan 2 år och det vore mycket fint om vi 
kunde samlas så många som salen tillåter det vill säga 20 personer 

Vi fikar och styrelsen kommer att berätta om hur tiden har varit för  
Carpe Diem under pandemin och alla är välkomna att ha synpunkter 
om sommaraktiviteterna som var, samt tycka till om höstprogrammet 
och annat som kan vara önskvärt att genomföra nästa år.  
 
Lokal: Föreningsrådet Valhallavägen 148 Fältöversten sal 6 
Tid: 13.00 – 15.00 

Anmälan senast 19/10 via sms till Juliana Simon mb. 073 – 7448819. 

Vi måste på grund av restriktionerna endast ha 20 personer i salen. 

 



Skansen  

25/10 

Samling vid entrén  
12.15 kom i tid. 

Vi äter lunch ca. kl. 13.00 

Egenavgift 50 kr 

Anmälan senast 20 oktober till Juliana Simon 
mob: 073 – 744 88 19 

 
 

NOVEMBER 

Föreläsning och samtal om 
Att sätta hälsosamma gränser. 
Leg. psykolog Axel Pettersson 
kommer åter till oss  
 
Tisdagen den 9/11  
 
Finns 20 platser 
 
Lokal: Föreningsrådet sal:2 Valhallavägen 148 rum 2 
 
Tid: 13.00 – 16.00 

Anmälan senast 4/11 via sms till Juliana Simon mob. 073 – 744 88 19 

För vidare information om föreläsningen 
ring Gudrun Berg mob. 073 – 094 49 90 
 



Föreläsning 
Carpe Diem har glädjen att möta 

docent Alain Topor i en föreläsning 
och samtal om återhämtning. 

 
Torsdagen 25/11  
 
Finns 20 platser 
 
Lokal: Föreningsrådet  
Valhallavägen 148 Fältöversten rum 2 
 
Anmälan  
senast 20/11 till Gudrun Berg 
mob. 073 – 094 49 90 
 
 
 
 
Alain Topor arbetar med forskning på Institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet och forskar bland annat i sociala faktorer och relationers 
betydelse vid uppkomsten av allvarliga psykiska problem och återhämtningens 
betydelse.  
 
Alain kommer att lägga fokus på vad som kan hjälpa i en återhämtningsprocess.  
Alain har skrivit flera intressanta böcker i ämnet så som:  
Vad hjälper och Vägen vidare.  
 
Vi kommer förutom att få möjlighet att lyssna till Alain även få möjlighet att 
ställa frågor och ha ett samtal om ämnet ifråga.  
Du är varmt välkommen denna eftermiddag.  

  



Julbord 

på van der Nootska palatset 

Tisdagen den 30 november kl. 17.00 – 19.30 
 

Samling senast kl. 16.30 Sankt Paulsgatan 21 Mariatorget  
det finns 25 platser tillgängliga 

Egenavgift 150 kr.  
(Carpe Diem betalar återstående 600kr) 

(specialkost allergier meddelas vid anmälan) 
 

Anmälan och eventuell avbokning senast 7/11  
till Juliana Simon mb. 073 - 7884419 

 

December 

Kom 1 timme i förväg för att säkerställa din sittplats 
Alltså SAMLING kl 15.00 utanför kyrkan. 
Anmälan SENAST 12/12  
 
till Juliana Simon 
Mob 073 – 788 44 19 
 


