
             
 
         

Inbjudan till TSS-helg 13-14 november 2021 
HRF distrikt i Skåne i samverkan med 

Sundsgårdens folkhögskola, Råå 
 
Åter dags för vår populära TSS-helg på Sundsgården. För dig som varit med tidigare 
men också för nybörjare, om tillräckligt många anmäler sig för att bilda en grupp. 
Anhöriga är givetvis också välkomna. 

Helgen kommer att bestå av ganska intensiv TSS-träning, men tillfällen till 
avkoppling och samvaro kommer givetvis också att ges. Undervisningen sker i 
grupper och våra lärare blir Malin Jakobsson, Linda Nilsson och Anna Lindström, som 
många av er träffade i somras. 

På lördag kväll blir det som vanligt trevligt umgänge kring god mat. 

Vi samlas på lördagen för inkvartering och förmiddagsfika kl 09.00 och avslutar på 
söndag kl 15.00. Du kommer att få brev med bekräftelse cirka två veckor före 
kurshelgen. 
 
Tid: 13-14 november 2021 
Plats: Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg 
Deltagaravgift: 600:- (priset inkl kost, logi, undervisning) 
 För anhöriga icke-medlemmar måste vi ta ut en högre avgift, 800:- 
 Egen resa tillkommer (försök samåka) 
 
Vi vill ha Din anmälan på bifogad anmälningsblankett senast den 14 oktober till  
HRF distrikt Skåne, Bokvägen 7 kv, 291 34 Kristianstad eller till skane@hrf.se 
 
OBS! Begränsat antal platser – principen ”först till kvarn …” gäller. 
 
Tänk på att du själv måste boka tolk (vid behov även till kvällens samkväm)! 
Telefon 044-19 47 30, texttelefon 040-674 82 82 eller 1177.se. 

Frågor kan besvaras av vår kanslist, 073-501 55 29, e-post skane@hrf.se 
 

Välkommen med din anmälan! 
 
  



 ANMÄLAN till TSS-helg på Sundsgårdens folkhögskola 13-14 november 2021 
 
Namn: ........................................................................................................................................... 
  
Adress: ..........................................................................................................................................  
 
Postadress: ...................................................................................................................................  
 
Telefon: .........................................................................................................................................  
 
E-postadress: ................................................................................................................................  
 
Medlem i HRF förening i  ..........................................................................................................  
 
Medlemsnr (finns på ditt medl kort och på Auris baksida):   ..............................................  
 
Särskilda önskemål (t ex specialkost, vibrator till väckarklocka etc): .................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
Vill ha enkelrum  q               
 
Vill dela rum med    ....................................................................................................................  
 
Är i behov av slinga q              Är i behov av tolk   q (Detta vill vi veta av praktiska skäl, 
    men var och en bokar själv hos Tolkcentr.) 
 

Förkunskaper:   … .......................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
I vilka situationer använder du TSS?  ......................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
Anmälan ska vara inne hos HRF distrikt Skåne, Bokvägen 7 kv , 291 37 Kristianstad, 
senast den 14 oktober. 


