
   November 
Naturen vilar i november.                                                                                                   
Lucia och julhelgen firar vi i december.                                                                         
Ljuset kommer åter i januari.                                                                                         
Solens strålar smeker din kind i februari.                                                                      
Våren möter vi i mars och april.                                                                                            
Då får vi njuta av naturen som vi vill. 
 
 Ti 9 Regionmöte för SPF Seniorerna Västsvenska distrikten                                     
Kungsbacka                                                                                                                                
 
Må 15 Distriktets ordförande och KPR-konferens i samarbete                                       
med SV Kulturhuset/ Folkets Hus i Vänersborg.                                                                              
 
On 17 AU- möte                                                                                                                            
 
On 24 Projekt: Hur bra är vårdcentralerna för äldre?                                                                          
Diplomutdelning för de bästa vårdcentralerna.                                                                        
Lokal: Högskolan Väst. 
 
Hösten är här. Kalla vindar drar över landet.                                                                   
Vi väntar på att se snöflingor pudra vårt bostadsområde.                                                  
Det är alltid en föraning om jultiden.                                                                                  
Affären planerar för fullt av julförberedelse.                                                                                  
Är man med i någon form av körverksamhet                                                                                               
är övning av julsånger som gäller.                                                                              
 
Äntligen har tillvaron återgått till mer                                                                                                              
normala former än tidigare.                                                                                                  
Vi har fått träffas fysiskt på våra möten,                                                                 
studiecirklar och på övriga programinslag.                                                                                            
Varje förening har bekymmer hur vi                                                                                                         
skall öka vårt medlemsantal.                                                                                      
Förbundet delger oss så många goda råd som möjligt.                                               
Ibland önskar man få fler nya medlemmar trots goda försök.                                                                    
Ibland tror jag att den personliga kontakten                                                                               
är den viktigaste, personlig kännedom,                                                                                 
mer kunskap om organisationen och vads som bjuds.                                                          
Innehållet är viktigt att den tilltalar rätt målgrupp.                                                                         
Därför är studiecirklar med intressant innehåll                                                                       



är utmärkt att få nya medlemmar.                                                                                                                          
Resor brukar locka många personer.                                                                                    
En del föreningar är otroligt duktiga                                                                                  
att ordna upplevelserika resor.                                                                                                    
Har någon förening platser över så finns                                                                 
möjlighet att fråga närmaste förening                                                                                  
om intresse finns bland medlemmarna. 
Boule är inte att förglömma.                                                                                             
Den har lockat många nya medlemmar.                                                                      
Boule finns möjlighet att delta                                                                                      
vinter som sommar på vissa platser.  
 
Vill man mer sitta och fundera                                                                                           
inför nästa år så är det ett valår.  
Vilka frågor tycker du är mest angelägna                                                                            
att vi i vår organisation bör lyfta fram? 
Ibland behöver man inte göra så mycket                                                                              
mer än ringa någon man känner                                                                                       
och höra hur det står till.                                                                                                     
Den personliga kontakten är                                                                                                     
bland det viktigaste vi kan bidra med.                                                                                   
Alla är vi lika viktiga i vår organisation.                                                             
 
Varför inte fira något jubileum?                                                                                 
Skepplanda - Hålanda firade 50 år som förening                                                           
den 30 oktober i Skepplanda Bygdegård.                                                                                              
Hjärtliga gratulationer för framgångsrika år!                                                                          
Vi är tacksamma för alla medlemmar                                                                                                                
som genom åren har deltagit i föreningen.                                                                     
Det är tillsammans vi får ett rikare seniorliv. 


