I Faderns, Sonens och Försäkringskassans namn
Den 23 november ges föreställningen ”I Faderns, Sonens och
Försäkringskassans namn” i Hässleholm och Östra Göinge. Läs mer på
www.standup.se
Plats bokas via anmälningslänken på hemsidan, och kostar 170 kr. Vi fakturerar
dig i efterhand.
Är du anställd i Östra Göinge kommun, eller i Hässleholms kommun, eller är
medlem i någon av de föreningar och organisationer som vi samarbetar med
inom anhörigstödet (se nästa sida) har du fri entré.
Anmälan krävs även för dig med fri entré.
Tid och plats, den 23 november:
Knislinge Folkets Park
Tid: 15.00
Fika serveras från 14.00 (20 kr)
Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen
Tid: 19.00

Bokning av plats
Vi inom anhörigstödet i Hässleholm och Östra Göinge har ingen möjlighet att
hantera ett biljettförsäljningssystem, utan du anmäler dig via länken på
hemsidan, www.hassleholm.se/a-stod
Även du som har fri entré anmäler dig här för att försäkra dig om en plats. Välj
eftermiddag eller kväll, och fyll i dina uppgifter. Vi skickar fakturan hem till dig.
Det går tyvärr inte att boka en speciell plats i parken respektive salongen.

Nästa sida – föreningar och organisationer …

Föreningar/organisationer vars medlemmar har fri entré
till valfri föreställning:
Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd * Anhörigföreningen i Hässleholm *
Bröstcancerföreningen Victoria, Ö Skåne * Celiakiföreningen i Hässleholm med
omnejd * Demensföreningen i Hässleholm eller Östra Göinge-Osby * DHR
Kristianstadsavdelningen * Dövas Förening i Kristianstad med omnejd *
Epilepsiföreningen Nordöstra Skåne * FUB i Hässleholm och i Östra Göinge *
Hjärt Lung i Hässleholm eller Kristianstad * HRF Hässleholm * Mag- och
Tarmföreningen i Skåne * Neuro Hässleholm eller Kristianstadbygden *
Nordöstra Skånes Diabetesförening * OCD-föreningen ANANKE *
Personskadeförb RTP * PSO lokalavdelningen i Göinge *
Reumatikerföreningen i Kristianstad *
Strokeföreningen i Hässleholm eller Kristianstad med omnejd * Röda Korset i
Hässleholm eller Östra Göinge * Svenska kyrkans diakonigrupper i Östra
Göinge och Hässleholm * Synskadades förening i Östra Göinge
Arrangemanget är ett samarbete mellan Östra Göinge kommun, och
Hässleholms kommun, samt FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning.
Har du frågor - kontakta Lena Svensson, Östra Göinge, 044-775 65 87,
lena.svensson@ostragoinge.se eller Stina Lindén, Hässleholm, 0451-26 87 36
stina.linden@hassleholm.se

