
Referat från månadsträffen december 2021 

Den 8 december samlades ca 50 medlemmar för att fira Lucia och lyssna på en intressant 
föreläsning om våra svenska fåglar av Lotta Berg från Birdlife Sweden, Sveriges ornitologiska 
förening. 
 
Träffen inleddes med ett eget komponerat luciafirande. 
Elisabeth tände vår stora julstake och sedan sjöng vi tillsammans några kända luciasånger 
under ledning av Helen Frostholm. Det blev verkligen ett annorlunda Luciafirande! 
 

                
 
Sedan blev det fika och gemytlig samvaro. 
 

                  



 
Efter fikat informerade ordföranden om vårt arbete med att få reda på i vilken grad 
personalen inom äldreomsorgen är vaccinerad och försedd med vaccinationsbevis. 
Kommunen har ännu inte svarat på våra frågor, så vi fortsätter att bearbeta förvaltningen 
genom insändare i Markbladet. Vi var ganska upprörda över att kommunen inte svarar på 
våra frågor, som berör alla pensionärer i kommunen. 
Lars Billström erbjöd sig att hjälpa de medlemmar som inte förfogar över någon dator eller 
smartphone med att skaffa ett vaccinationsbevis i pappersversion. Han kommer att besöka 
de som behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketter och skicka dem till 
Folkhälsomyndigheten.  
Ett mycket uppskattat initiativ från Lars, som vid sittande möte kom överens med några 
medlemmar om att träffas i hemmet för att få hjälp. All heder åt Lars! 
 
Ordföranden informerade även om en resa till till Eksjö Military Tattoo den 30/7 2022. 
Även konstcirkeln planerar en resa under våren. Mera information senare. 
 
Sedan lämnade ordföranden över ordet till Lotta Berg för att berätta om sina resor till olika 
fågellokaler i Sverige. 
 

       
 
Lotta visade fantastiska bilder från Falsterbo, Ölands södra udde, Nidingen utanför 
Kungsbacka och från fjällvärlden. Vi fick en inblick i hur fågelstråken går och hur man 
ringmärker fåglarna. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Efter det uppskattade föredraget, lämnade ordföranden information om nästa års program, 
som tillsammans med ett ordförandebrev kommer att distribueras före julhelgen. 
Sedan förrättade vi dragning i lotteriet. 
 
Träffen avslutades med att vi lyssnade till Jussi Björling fantastiska stämma, när han sjunger 
Adams Julsång i en inspelning från 40-talet. 
 

 

 
 
 
  


