
    
   Oktober 
Ännu har vi Brittsommar kvar.                                                                                           
Låt oss njuta av solens soliga svar.                                                                                          
Snart sveper svala vindar fram.                                                                                          
Gula löv tar jag i min famn.                                                                                              
Löven sprider jag med vinden.                                                                                          
För vinden finns inga hinder. 
 
Ons 6- tors. 7 DO-konferens på förbundet i Stockholm 
Ons 13 AU-möte 
Tors. 21 Distriktsmöte 
 
Hösten är här. En tid för reflektion av vad som varit och en tid för att blicka 
framåt. Nu har vi troligen fått träffa våra medlemmar. Det känns fantastiskt    
att få se och hälsa på varandra även om det är lite distans. 
Tack alla medlemmar som har fått stått ut i den här pandemin och kommit 
tillbaka på våra möten! Visst tappar vi medlemmar!                                                     
Vi i vår pensionärsorganisation minskar medlemsantalet p g a förståeliga skäl 
såsom nedsatt hälsa och bortgång. Vi önskar att flera yngre pensionärer 
bestämmer sig för att gå med i någon pensionärsorganisation.                                 
Kongressen beslutade att även yngre, de som ej blivit pensionärer kan gå med i 
vår förening. Man kan som ung medlem stötta vår förening utan att det 
innebär någon form av uppdrag. Vi hoppas att de är våra framtida 
pensionärsmedlemmar.                                                                                                                  
Vår första vänmedlem är Bartosz Stroinski 19 år. Han är förbundsordförande i  
Vi Unga för SV  Studieförbundet Vuxenskolans ungdomsorganisation. 
Christina Rogestam skall ha en eloge för sitt arbete på EU-nivå. Hon försöker  
fram få fram en Äldrekonvention motsvarande Barnkonventionen.                                            
Vår röst är viktiga för att få en förändring till det bättre för många pensionärer.                       
1968 stod ungdomarna på barrikaderna. Ungdomsrörelsen gav eko i Sverige 
och tidigare i Europa. I Stockholm var kårhuset ockuperad. Jag var på plats men 
missade hela tillställningen. Jag såg endast baken på hästarna och ridande 
poliserna. Det gav mig en stark känsla att vilja höja rösten när det krävs!                 
I dag står vi inte på barrikaderna. Vi är många äldre som är mycket mer 
försynta och lydiga men det betyder inte utan att vi vet vad vi vill.                              
Vi är glada för alla pensionärsrepresentanter och politiker som för vår talan för 
bättre villkor för många äldre pensionärer. Om några pensionärer har det bra 
betyder det inte utan att fler pensionärer kan få del av välfärden.                            
Ett långt arbetsliv skall premieras. Vi har byggt upp detta samhälle! 



 


