
RSMH Carpe Diems
Vårprogram 2022
Välkommen till vårens aktiviteter

Januari
Bokcirkeln                                        
      17/1  

Måndagar kl: 14.00 – 16.00 gång nr.2 är 24/1 därefter varannan måndag.
Sista gången 23/5. 
Lokal: Folkkulturcentrum Artemisgatan 19 T-bana Ropsten uppgång Hjorthagen 
Välkommen att anmäla dig till Anneli Furst finns 4. platser
OBS anmälan snarast till Anneli mb: 070 – 542 66 27

Stadsmuseet
20/1 Torsdag Samling kl: 13.45 finns 20 platser. Fika egenavgift 25kr.
            Anmälan Anneli Furst mb: 070 – 542 66 27 senast 18/1

Föreläsning.  

Min historia av psykisk ohälsa
och möjligheten till återhämtning och rehabilitering.
av Ulf Almqvist
      27/1 

Torsdag kl: 15.30 – 17.00 Finns 20 platser.
Lokal: Folkkulturcentrum Artemisgatan 19. Ropsten Hjorthagen.
Vi bjuder på Go fika. Gratis.
Välkommen att anmäla dig till Anneli Furst senast 
24/1 mb: 070 – 542 66 27 

Februari
Målarcirkel 
Start: 2/2 

Onsdagar kl:13.00 – 16.00 Finns 3 platser 
OBS: Anmäl dig till Gudrun mb: 073 – 094 49 90 senast 31/1
Lokal: Folkkulturcentrum Artemisgatan 19 T-bana Ropsten uppgång Hjorthagen



 
Kom med och måla på egna villkor. Vi kan tillsammans bl.a. utforska akvarellmåleri eller 
det som du kan finna inspirerande. Inga förkunskaper utan alla målar utifrån sina förutsätt-
ningar. 
Målar på egna villkor. Vi får stöd av ABF med ev. mer material.  Cirkeln är gratis.

Fondcirkel
3/2  
Torsdagar varannan torsdag 3/2, 17/2, 3/3, 17/3.  kl. 16.00 – 18.00
Välkommen att anmäla dig finns 4 platser.
Lokal: Folkkulturcentrum Artemisgatan 19 Ropsten uppgång Hjorthagen 
Anmälan till ordförande Hans Heckscher senast 21/1 mb: 072 853 34 97.

       

Soppteater på Stockholms Stadsteatern 
Ur judisk synvinkel
      5/2 

Lördag. Samling 11.30 egenavgift 50kr. Teatern börjar kl:12.00 – 13.00
Vi ser på teater tillsammans och äter soppa med bröd +kaka till kaffet
Välkommen finns 20 platser
Anmälan till Juliana senast: 1/2 mb: 073 – 744 88 19 

  
                     

Årsmöte lördag den 19/2  
kl:14.00 – 16.00
Lokal: Folkkulturcentrum 

Artemisgatan 19 Ropsten Hjorthagen
Kom och gör din röst hörd så vi kan ut-
veckla Carpe Diem vidare. Finns 20 platser.  
Vi bjuder på Go fika och frukt.… Anmälan till Juliana senast: 17/2 mb:073 – 744 88 19

 
Revyn på SCALATEATERN

26/2 
Lördag samling senast: kl: 13.00 showen börjar 13.30
Vi går sedan till restaurang Mother India som ligger i närheten Finns 20 platser.
Egenavgift 150kr Carpe Diem betalar de resterande 550kr på biljettpriset.
Carpe Diem bjuder på maten!    
Anmälan till Juliana senast 23/2 mb: 073 – 744 88 19
(OBS Alla måste ha covidbevis. Och leg. Vid insläpp på Revyn.)

 



Mars.
Nordiska Museet
10/3 

Torsdag. Samling vid entren kl:13.30 Egenavgift 50kr Fika. Finns 20 platser.
Anmälan till Juliana senast 8/3 Mb: 073 – 744 88 19

Biobesök. Vi ser Utvandrarna.
16/3 

Onsdag. Finns 15 platser. Filmvalet kan ändras. Om Utvandrarna ej finns kvar.
Anmälan till Juliana senast 10/3 Mb: 073 – 744 88 19 Egenavgift 25kr. 

   
Konsert 
Tjajkovskij på Berwaldhallen
24/3 

Torsdag. Samling kl. 17.30 
konserten börjar 18.00 – 19.00 
Finns 20 platser
Egenavgift 25kr.
Anmälan till Juliana senast 21/3 mb: 073 – 744 88 19

April 
Naturhistoriska riksmuseet och film på Cosmonova 
8/4 

Fredag. Samling kl:11.00 Vi börjar med att gå på museet därefter lunch och av-
slutar
med film på Comonova. Finns 20 platser Egenavgift 50kr.
Anmälan till Juliana senast 6/4 mb: 073 – 744 88 19

Till Vaxholm med båt och lunch på hotellet.
Vecka 17 

Vi planerar båtresa till Vaxholm  
men tidtabellen har inte kommit än. 
Det blir fika på båten och lunch  
på Vaxholm hotell.  
Egenavgift 50kr Det finns 20 platser.   
Anmälan till Juliana senast 22/4 



Maj
Waldemarsudde
13/5 

Fredag. Samling vid entren kl: 13.30 Egenavgift 50kr finns 20 platser.
Fika efteråt. Anmälan till Juliana senast 11/5 mb:073 – 744 88 19

Skansen
20/5 

Fredag. Samling vid entren kl: 12.30. egenavgift 50kr Carpe Diem bjuder på lunch.
Finns 20 platser. Anmälan till Juliana senast 18/5 mb: 073 – 744 88 19

Tyresö slott.
30/5 

Måndag. Vi åker kommunalt dit promenerar i de vackra omgivningarna
Lunch på restaurang på den lilla ön Notholmen.
Vi är välkomna att besöka RSMHs lokalförening Gläntan
Egenavgift 50kr. Finns 20 platser. Anmälan till Juliana senast 18/5 mb:073 – 744 88 19

            



Viktig information till alla medlemmar. 
Enligt de nya restriktionerna är det nödvändigt att kunna visa upp ett covidpass vid konserter 
och föreställningar samt leg. 
Du måste ha tagit minst två doser vaccin mot covid 19 då har du rätt till att få ett covidpass (be-
vis). Du ska kontakta din vårdcentral där du bor och beställa tid för vaccinering om du inte har 
gjort det.
Om du har tagit 2 – 3 doser och om du har Mobilt Bank id kan Du gärna ringa vår ordförande 
Hans Heckscher mb: 072 – 853 34 97 och få hjälp att föra in beviset.
Om du inte har Mobilt Bank id kan du vända dig till ditt bankkontor och få hjälp.

Vänligen betala in din medlemsavgift 160kr för 2022 snarast och glöm inte att vid 
inbetalningen uppge namn, adress och telefonnummer samt mejladress om du har någon. Sty-
relsen måste veta att just du uppgett ditt namn och dito för att du ska kunna få information om 
program, medlemsmöte, årsmöte och annan nödvändig information om det exempelvis blir någ-
ra ändringar i våra aktiviteter.

Vi i Carpe Diems styrelse hälsar dig Varmt välkommen och 
Kom till årsmötet som är föreningens främsta beslutande organ….
Där du har möjlighet att rösta om 2022s styrelseledamöter, godkänna verksamhetsberättelsen 
för 2021 och verksamhetsplanen för år 2022 
(vårat vårprogram m.m.)

                               RSMH Carpe Diem Styrelsen
 

                                                                     
         

                                                                                          



Bryt ensamheten i 
RSMH Carpe Diem

Bästa Carpe Diem medlem

Nu har pandemin härjat med oss i över två år och det är inte lätt att förhålla sig till detta då 
många är och har varit hänvisade till att bli ännu ensammare än vad annars skulle vara fallet.
Vi i styrelsen hoppas att du kan finna det stöd som vår förening kan erbjuda dig i form av ett 
rikt kulturprogram som vi i styrelsen försöker skapa och som du nu håller i din hand.
Det är svårt att bära den ofrivilliga ensamheten där jobbiga tankar kan föra till tanken om att ta 
självmord. Om du skulle ha/få sådana tankar och du tycker att du inte har någon du kan anförtro 
dig till så följer här information om vart du kan vända dig. 
Mind de har telefonjour du kan vända dig dygnet runt till telenr: 90 101 
Du kan vara anonym. Mejl: info@mind.se 

Nu har vi haft den mörkaste tiden på året och nu vänder det och dagarna blir längre och det blir 
ljusare. Våren och sommaren kommer.
Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.  
Du kanske har synpunkter som rör oss i styrelsen.
Då kan du gärna mejla oss på info.carpediem@rsmhstockholm.se
eller om du inte har mejl så skriv till oss och inte bara det som inte fungerar utan gärna något du 
tycker är bra. Vi är alla volontärer, vi arbetar gratis och gör vårt bästa.  

Om Du hellre vill skriva så är adressen 

RSMH Carpe Diem 
c/o RSMH Mälardalen Gotland

Bellmansgatan 30 3tr
118 47 Stockholm

Alla i styrelsen önskar dig
ett Gott Nytt År 2022

 


