
 

 
 
 

Tjejträffar över föreningsgränserna! 
 

Vi träffas över en fika för att prata och utbyta erfarenheter, det är kul att 
träffa personer från andra föreningar. Tjejträffar kommer att hållas 
torsdagarna den 8 september och den 6 oktober 2011. 
 

Kom som du är oavsett ålder och ta gärna med väninnor!  
 
 

Datum: Torsdagarna den 8 sept. och 6 okt.  2011. 

Tid: kl. 14-16, drop in 
Plats: Kungsgatan 64, Handikappföreningarnas kanslier 
 
 

Hälsningar 
 

Ingela Ljungberg-Jansson, NHR Uppsala-Knivsta, 
ljungmanjansson@hotmail.com 
 

Gudrun Lindgren DHR Uppsala-Knivsta 
Gudrun.lindgren@c.hso.se 
 
 

Ring gärna DHR:s kansli om du vill delta eller bara 
kom ändå! Det är nu bestämt dagar, 8 september  
och 6 oktober 2011. 
Tel nr till kansliet är 018-56 09 32 eller 018- 56 09 26 
 
 
 

 
 



Tjejträffar över föreningsgränserna! 
Det blev ju riktigt gemytligt och trevligt, trots att vi inte blev så många förra 
gången. Många behöver de här Tjejträffarna. Så det blev en riktigt trevlig 
eftermiddag i december. Roligt att alla som kommer ofta på Tjejträffen har 
meddelat om de har förhinder!  
 

Vi träffas över en fika för att prata och utbyta erfarenheter med personer från andra 
föreningar. Ju fler tjejer som träffas desto roligare och mer givande blir samtalen. 
 

Träffar kommer att hållas torsdagar, då bjuder vi på kaffe/te eller annan dryck med frukt 
och ibland hembakt kaka. Önskas fler träffar är ni välkomna att höra av er! 
Vi hoppas att ni vill fortsätta att träffas även under hösten 2011!   Välkomna! 
 

Kom som du är, oavsett ålder!!! 
 

Datum: torsdag den 8/9 -11 och torsdag den 6/10 -11.  
Glöm inte att notera datumen i era almanackor! 
Tid: kl. 14-16, drop in 
Plats: Kungsgatan 64, Handikappföreningarnas lokaler 
 

Hälsningar 
Tjejgruppen genom 
 

Ingela Ljungberg-Jansson, NHR Uppsala-Knivsta, ljungmanjansson@hotmail.com 
och Christina Eklund, DHR. 
 

Ring gärna DHR:s kansli om du har frågor eller om det är något 
annat. Tel. till kansliet är 018-56 09 32 DHR och 018-56 09 26 
till NHR:s kansli 
 


