
Projekt Antologi 

Projektet som startade 

2018 upphör den sista maj. 

Syftet är att framställa en 

antologi baserad på hepa-

tit C-smittades egna upple-

velser. Det finns forskning 

som visar att människor mår 

bra av att berätta eller 

skriva om sig själva.  Pro-

jektet ger även inblick i hur 

olika människor kan upp-

leva ett smittsamt virus. 

I maj kommer boken 

”Människan bakom dia-

gnosen” från tryckeriet. Vill 

du att vi skickar dig boken 

med posten slå oss en signal 

eller skicka ett mejl. Annars 

kommer vi att dela ut boken 

under vårbuffén.   

Fredag I4 maj 

Vi avslutar projekt Antologi 

med att bjuda deltagarna 

på en härlig vårbuffé i det 

fria. Vi ses klockan 17.00. 

Alla är hjärtligt välkomna 

att delta. Du får vidare 

instruktioner när du ringer 

och anmäler dig till vår te-

lefon. 

Stort TACK! 

Riktar vi slutligen till Arvs-

fonden, som gett oss möjlig-

het att förmedla våra upp-

levelser i tryck! 

 

 

 

Vi ses en trappa upp på 

Mellangatan 1 i Haga klock-

an 13-15.  Föreningen bjuder 

på en smarrig smörgåstårta. 

 

Vi kommer att sitta i ett 

större rum med gott om plats 

för social distansering. 

Vill du vara med i styrelsen 

är årsmötet ett lysande till-

fälle att engagera sig i före-

ningen. 

Verksamhetsplan och verk-

samhetsberättelse kommer 

att finnas tillgänglig på hem-

sidan. 

Anmälan i god tid. 

Lördag 14 augusti 

Vi tar bussen/färjan till Rörö. 

Om vädret tillåter badar vi i 

viken. Vi tänker också be-

söka caféet i gästhamnen. 

Föreningen bjuder på resa 

och förtäring. 

Anmälan senast 12/8 

Lördag 16 oktober 

Vi träffas klockan 13-15 i 

Botaniska. Vi går en prome-

nad och avslutar besöker 

med en fika.  

Anmälan senast samma dag. 

Lördag 4 december 

Julbord. Vi hoppas att vi i år 

kan äta julbord. I så fall 

kommer vi att boka ett be-

gränsat antal platser, så 

först till kvarn ...att anmäla 

sig.   

Årsmöte 27 mars 

Övriga möten under 2021 

Fredag 14 maj 

Se information under Pro-

jekt Antologi här till höger. 

Lördag 29 maj 

Vi tar tåget till Varberg och 

fikar i Eva och Thomas båt 

som ligger i hamnen. Före-

ningen bjuder på resa och 

förtäring.  

Kallbadhuset ligger inte 

långt från hamnen. För-

hoppningsvis hinner vi också 

gå dit för ett dopp.   

Anmälan senast 27/5. 

Lördag 12 juni 

Vi träffas klockan 15 vid 

stugan för frisbeegolf i 

Slottsskogen. Föreningen 

bjuder på rundan, Carina 

kokar kaffe och Lotta bakar 

en kaka. Anmäl dig senast 

10/6.  

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
 

Lokalföreningen hepa-

tit C i Västra Götaland 

Mellangatan 1 

413 01 Göteborg 

 

0705-12 02 09 

info@hepatit-c.org 

https://hepatit-c.org/ 

 

 

50 KR 
PLUSGIRO: 
192 44 31-8 

 

  

OBS: LHC:s styrelse 
valde att från och med 
2020 stå fri från riks-
föreningen i Stockholm.  
Därför blir inte längre 
den som är medlem 
hos oss automatiskt 
medlem i RHC.  
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