Ett gott liv för alla
Lördag 17 september kl. 10–15

Rättviks Församlingshem • Mötesplats Buketten

40-tal utställare
Servering

Provsmakning
och tester

Prova olika
aktiviteter

Alla besökare får en entrébiljett.
Dragning på biljetten kl. 14.30. Fina priser.
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Mässa 55+

Program för Mässa 55+ Ett gott liv för alla
Lördag 17 september 2016 kl. 10–15

En annorlunda mässa med fokus på våra
vardagsbehov och livets glädjeämnen!
Vi vill öka kunskapen om tillgängliga aktiviteter och
åtgärder som främjar ett hälsosamt åldrande hela livet.
Vi vill stärka gemenskapen för alla i Rättviks kommun.
Äldre personer är en värdefull resurs i vårt samhälle –
tillsammans arrangerar vi Mässa 55+.

Invigning kl. 10

Kyrkoherde Anders Åkerlund
Rättviks Församlingshem

Torget, Järnvägsgatan 6, Rättvik.
är mässans knutpunkt med ett 45-tal utställare, inne och
ute. Här finns något för alla sinnen och åldrar!

Projektledare SPF Rättviksringen
Samarbetspartners Mötesplats Buketten, Studieförbunden Vuxenskolan och ABF.

Mötesplats Buketten

Övergripande samordning, Folkhälsan Rättviks kommun
- ”Ett hälsosamt åldrande hela livet”.

Torggatan 18 1 tr., Rättvik, hiss finns.
serverar kaffe och te med dopp.

Mässans hörnpelare är viktiga för ett hälsosamt åldrande
hela livet.

•

Känsla av sammanhang och mening –
meningsfull sysselsättning.

•

Social gemenskap – mötesplatser.

•

Goda matvanor.

•

Rörelse i vardagen.

•

Säkerhet och trygghet.

• Väntjänsten
Här träffar du väntjänsten som visar vad verksamheten har att erbjuda.
• Folktandvården
ger råd om din munhälsa.
• Levia hälsovård – Öppet hus – blodtryckskontroll.
Vaccinationscentral, företagshälsovård och läkarmottagning mitt i Rättvik. Hälsokontroller, provtagningar och intyg. Vi är specialister på kost och hälsa.

Prova olika aktiviteter
Balansträning och fallteknik, Rättviks Judoklubb.
Hjärt-lungräddning, hjärtstartare, Rättviks räddningstjänst.
Kl 11.00

Linedance

Kl 11.30

Medicinsk Qi Gong Reumatikerföreninen

Kl 13.00

Sittgympa

PRO
Gymnastikföreningen

PRO visar Boule och Reumatikerföreningen Majsspel.

Utställare i Rättviks Församlinghem

49:ans medicinska fotvård har även försäljning av fotprodukter: salvor, stödstrumpor och vanliga strumpor.
ABF är studieförbundet som gör en annan värld möjlig.
Samverkar i studiecirklar och kultur nära dig.
ABF/PRO Line dance – koordination, balans (kroppsligt,
själsligt), glädjefull sysselsättning med glada dansare.
ABF/PRO/Reumatikerföreningen Medicinsk Qi Gong
(senior enligt Biyun-metoden) – utvecklar kroppens
självläkande förmåga. Stärker immunförsvaret, stärker
balans, kropp och själ, förbättrar blodcirkulationen m. m.
Apoteket erbjuder sina kunder en säker och tillgänlig
hantering av receptbelagda läkemedel, kvalificerad
rådgivning samt ett noga utvalt sortiment av receptfria
läkemedel.
Dalkarlsvägens vandringar En ung förening och en
gammal väg. Föreningen Dalkarlsvägen vårdar vårt kulturarv för folkhälsa, kulturhistoria och social samvaro.
Diabetesföreningen Falun/Borlänge ger kunskap och
tips om bra egenvård som ger trygghet och styrka.
Diakonin Rättvik, Ore och Boda. Diakoni är kristen tro i
handling! Exempel: Samtal, enskilt eller i grupp. Grupper
och öppna verkamheter för gemenskap. Hembesök.
Fot & Skokliniken Dalarna tillverkar anpassade skoinlägg, för att förebygga och hjälpa dig som har överbelastningsskador i till exempel fot, knä, höft och rygg.
GarnCentrum på Torget i Rättvik säljer garn, tillbehör
och broderier.

HRF Hörselskadades riksorganisation HRF Dalarna
informerar om en enkel hörseltest, tinnitus, Menières
sjukdom, Hörsellinjen och organisationsens medlemsförmåner. Hörapparatsbatterier säljes.
HSO Handikappföreningarnas Samarbetsorgan är en
organisation bestående av 26 medlemsföreningar. HSO
Dalarna är politiskt och religiöst oberoende och arbetar
för funktionshindrades bästa, ”Ett samhälle för alla”.
Kerstin Elg, biodlare som säljer honung med mera.
Honung används som folkmedicin i hela världen.
Forskare genomför nu studier på djur och människor.
Att honung lindrar halsont, är ett annat känt fenomen.
Kommunpolisen pratar med våra medborgare och
fångar upp eventuell otrygghet. Samtalen är grund för
det aktiva trygghetsarbetet som kommun och polis gör.
Koppjärk Hälsocenter Det självklara valet för en hälsa i
balans. Träning, hälsotester, sjukgymnastik och rådgivning för att hitta balansen i livet – att må bra, helt enkelt!
Lenas Rehabtjänst erbjuder sjukgymnastik och träning
i ditt hem. Gruppträning en gång i veckan för balans,
rörlighet och styrka i Rättvik, Mora och Orsa.
Monica Larsson Hudterapeut, makeupartist och stylist.
Ger makeuptips inför höstens makeup och tips om din
hud och höstens modefärger.
Optikern i Rättvik har gratis snabbtest i syndator. Tryckmätning 50 kr. Synundersökningar, kontaktlinser och
remisser. Bågar, glas och solglasögon i alla prisklasser.

Handikappföreningarnas hus för våra handikappföreningar i Rättvik. Tillsammans med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har vi kurser och möten i egna lokaler.

PRO verksamheten omfattar aktiviteter, dans, boule,
bowling, medlemsträffar med olika aktualiteter, kursverksamhet i samarbete med ABF och mycket annat som de
visar upp under mässan.

Handslaget är ett kooperativ med butik i Hemslöjdsstugan på Torget i Rättvik. Här finns vackra, genuina konstoch bruksföremål samt mathantverk.

Reumatikerföreningen en aktiv förening med variation
på medlemsaktiviteterna. ”För människors välbefinnande, delaktighet och trygghet i sin diagnos.”

Hemslöjden Rättviks Hemslöjdsförening är en ideell
förening, som arbetar för att bevara och utveckla kunskapen om dräkt- och lokal slöjd inom kommunen.

RPG Pensionärsförening som värnar om gemenskap
grundad på kristna värderingar. Lunchgemenskaper,
trivselträffar och resor med varierat innehåll.

Utställare i Rättviks Församlinghem

Rättviks Boulesällskap träningsspelar tre dagar i
veckan året om. Boulesporten passar alla. Spelet är bra
träning för smidighet och balans.
Rättviks förvaltning AB, RFAB är ett kommunalt fastighetsbolag. De förvaltar och utvecklar lokaler för kommunala verksamheter och bostäder för privat bruk.
”Vi tar hand om Rättviks utemiljö genom skötsel, underhåll och utveckling av våra gatu- och parkområden.
Vi bidrar till kommunens samhällsutveckling.”
Rättviks Gymnastikklubb, RGK är en ideell förening
med bred verksamhet. Föreningen bedriver motions- och
hälsofrämjande aktiviteter i olika former, för alla åldrar.
Rättviks Judoklubb – startar kurser för att motverka
fallskador genom att du får träna balans, styrka, koordination och fallteknik.
Rättviks kommun, demenssjuksköterskan arbetar
med personer som har misstänkt demenssjukdom eller
en utredd demensdiagnos. I arbetet ingår information,
råd, stödutbildning och handledning till drabbade och
närstående.
Rättviks kommun, folkhälsan arbetar för trygghet och
säkerhet. Social gemenskap, rörelse och balans i vardagen. Näringsrik mat och god matkvalitet. Meningsfull
sysselsättning samt frihet från droger och våld.
Rättviks kommun, kostenheten berättar om sitt arbete
för smakfulla och näringsriktiga måltider i förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Återtaget i Rättvik
har sedan 2006 ökat kvalitén på maten.

Rättviks kommun, Mötesplats Buketten – första
hjälpen för dig som hjälper. På Buketten arbetar de med
anhörigstöd och är en mötesplats för social gemenskap.
Oavsett ålder, diagnos eller livssituation.
”Välkommen till oss. Vår syn- och hörselinstruktör finns
på plats på mässan idag.”
Rättviks kommun, räddningstjänsten finns på plats kl.
10–14 och demonstrerar hjärt- och lungräddning. Du får
gärna prova själv. Räddningstjänsten visar även hur du
ska använda en hjärtstartare.
SKPF Pensionärerna arbetar för ett rikare pensionärsliv.
Är en röst lokalt och centralt som rör fritid, kultur, äldreomsorg, pensioner, hälso- och sjukvård och boende.
SPF Sveriges Pensionärsförbund strävar för att bevaka dina rättigheter som pensionär.
SPF Rättviksringen har en innehållsrik och meningsfylld verksamhet. Studiebesök, studiecirklar, resor och
utflykter. Varje månad ordnas månadsmöte med föredrag
och underhållning.
SPF Orebygden satsar på social gemenskap och aktiviteter som förgyller vår vardag. Du är varmt välkommen.
Studieförbundet Vuxenskolan, SV, vill ge människor
möjlighet att växa. SV erbjuder en bred verksamhet med
spännande studiecirklar och kurser.
Trädgård Siljan är en handelsträdgård och blomsterbutik i Rättvik. De säljer snittblommor, krukväxter, krukor
och inredningsdetaljer. Utför binderier från dop till begravning. Egen odling av penséer och sommarblommor.
De säljer även träd, buskar och perenner.
Vävstugan Vikarbyn ”Vi har så roligt i vävstugan! Vi
väver och lär av varandra, umgås, dricker kaffe, gör
utflykter med mera. Välkommen du också!”
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Rättviks bibliotek med filialer i Ore och Boda. Ett
levande mötesrum för alla åldrar. Böcker, CD-böcker,
tidningar, information, föredrag, utställningar, studiecirklar
med mera. Allt väntar på dig!

