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God jul kära medlemmar, gamla som nya! 

Julen närmar sig med stormsteg och vi lägger ett aktivt tQreningsår bakom oss. 
Medlemsantalet har passerat 500-gränsen, men sorgligt nog har flera 
medlemmar lämnat jordelivet. 
Under hösten har det varit stadsvandring, . gamla minnens-träff i hbg. i 
Kungsängen. Vinresa och båtresa, den sistnämnde med hjärt-Iungräddningsinfo. 
Spansk afton med flamencodans och jubilarfest. I oktober hade vi ett upprop 
tillsammans med. PRO mot de orättvisa skatterna på våra pensioner. 
Namnlistorna, från detta tillfälle med ca. 300 namn, sändes in till 
regeringskansliet. Lybeckresan är avverkad och en handfull medlemmar åkte in 
till Odenteatern på sopplunch och fick lyssna på ett samtal mellan Börje 
Ahlstedt och Henning Mankel. 
En novemberdag hade jag glädjen att åka till Solgården och uppvakta en så 
förtjusande liten dam som fyllde 105 år. Det var Sonja Nilsson , änka efter 
Ferdinand Nilsson på Ekhammars Gård. 
Ett evenemang återstår när detta brev skrivs och det är Julfesten.Redan i januari 
kommer nya begivenheter. Glöm inte att studera vårens program och anteckna i 
almanackan! Intressanta föredrag, kaffeprovning, gökotta och alla övriga 
sammankomster hoppas jag att vi ses på. Vi kommer att samverka med övriga 
pensionärsföreningar när det gäller föredrag m.m. Den som vill deltaga i 
läsecirkel under våren kan anmäla sig till Gudrun Persson tel. 58172809. Vill 
man gå i en studiecirkel om hållbar livsstil kan man ringa mig tel.5824631 O. 
Anhörigvårdarna, d.v.s. de som vårdar sina kära partner i hemmet blir ganska 
låsta och isolerade. Flera av dem önskar få kontakt med någon som har lust att 
komma hem på en pratstund. Även för den som vårdas blir livet enahanda. 
Tycker du att det skulle kännas trevligt att hälsa på och prata bort en stund, hör 
av dig så förmedlar jag kontakten. 
Är du ny medlem och betalat avgiften under sista kvartalet, då har du beta,t 
för 2010 också. Årsmötet är i Brunnagården den 26 febr. 2010. 

"Gårdagen kan du inte få tillbaka, men morgondagen är din, att vinna eller 
förlora." 

ETT GOTT FRISKT NYTT INNEHÅLLSRIKT ÅR ! 
Önskar vi i styrelsen alla övriga medlemmar. 


