
    December 
Jag tänder det första ljuset i advent,                                                                                      
för det stora som har hänt.                                                                                               
Det vill jag med lovsång prisa,                                                                                            
endast de små vill tomten fira. 
 
I vårt distrikt har det varit ett annorlunda år.                                                               
Pandemin har styr vårt liv. Året har slutat bättre                                                            
än vi vågade hoppats på. Vi har fått träffas via                                                           
våra möten och studiecirklar.                                                                                           
Träffas kan man göra på olika sätt.                                                                                 
Varför inte bilda en grupp och gå på restaurang.                                                                     
Det finns en förening som har en grupp medlemmar                                                                 
som går till olika restauranger och testar.                                                                         
De får också en god social samvaro.                                                                         
Restaurangen får besked i förväg                                                                                      
hur många som kommer.  
En närvarolista skriver man på                                               
till nästa gång och på föreningens medlemsmöten.                                                                              
Det finns många som inte vill gå                                                                                        
ensamma på någon tillställning.                                                                                         
Här finns olika möjligheter t ex                                                                                             
gå på bio, event, konserter o dyl., 
att ta kontakt med varandra som man känner.                                                                                                            
Allt är våra intressen man styr. 
 
Trots allt får vi fortfarande p g a Covid- uppstickare  
följa FHM folkhälsomyndigheternas rekommendationer  
att om vi vistas på platser över 100 personer  
skall vi kunna visa upp ett vaccinationsintyg.  
Vi har vant oss hur vi skall vara i större folksamling  
t ex hålla viss längds avstånd och  
inte hälsa i hand utan det finns andra flera fina uttryck. 
Krama endast de närmaste som du känner. 
 
I årsskiftet f o m 1 jan. 2022 träder  
kongressens 2021 beslut om våra stadgar.  
Vi har fått en enhetlig stadga för föreningar, distrikt och förbund.  
Inbetalning av medlemsavgiften skall ske senast den 31 januari. 
Nytt för året är att vi får vänmedlemmar yngre personer som  



endast kan stödja oss med sitt medlemskap.  
De får information om vår organisation  
via medlemstidningen Senioren i form av E-tidning. 
Vi vill välkomna yngre personer och ta del av vad                                                          
som händer i vår organisation. 
När åldern är inne och du är pensionär  
är du välkommen som medlem i någon förening. 
 
Tills sist för detta året vill jag tacka Er alla  
för insatser i detta annorlunda år. 
 Vi har varit tålmodiga och sett framåt på ett positiv sätt. 
Det kommande året vill vi kunna planera och göra det vi önskar. 
Med detta vill jag önska Er alla en  

         God Jul 
            och  
                     Gott Nytt ! 


