
V Ä L K O M M E N 
Till SPF:s nya studiecirkel ”MITT LIV - till barn, barnbarn och ……… ” 

Bakgrund:  
Många, speciellt barn och barnbarn, frågar ibland ”Hur var det när du var liten, hur vad det i 
skolan och vad gjorde ni på fritiden, eller när hände något visst, osv”. 
Ungdomar kan många gånger idag inte förstå, hur det var att växa upp för 70 – 80 år sedan. 
 
Även vi äldre har ju många gånger tänkt så här:  
”Det vore intressant att veta hur mina far- och morföräldrar hade det när de växte upp eller 
tänk om jag hade frågat mina föräldrar lite mera om olika händelser, medan de levde”. 
Många släktforskar idag och får då reda på äldre släktförhållande och även lite om riktigt 
gammal historia, bl.a om vad de sysslade med. Men de små, speciella frågorna, får man 
aldrig något svar på. 
 
Men om Vi nu skriver ner våra minnen från barndomstiden och genom åren framåt, kan det 
vara intressant, både före dig själv att minnas, men framför allt för våra barn och barnbarn. 
Tänk efter; visst har vi mycket att berätta, allt från barn- och ungdomstiden, vår utbildning, 
vårt första jobb och sedan genom hela livet. Detta bör vi skriva ned innan det är för sent! 
Vilken rubrik som just du väljer för dina minnen avgör du själv. 
 

Planering av denna studiecirkel. 
Gruppen/grupperna träffas t.ex varannan vecka.  
Deltagarna berättar på sina träffar, först hur långt de har kommit, ev. om något speciellt 
minne om man vill det. Man ger sedan varandra lite tips om hur man har arbetat. Därefter 
arbetar alla vidare med sin berättelse. Det mesta arbetet gör man sedan givetvis hemma. 
I en paus fikar de som vill. Detta kan bli mycket trevligt och minnesvärt.  
-Tänk att det äntligen kan bli av, det som så många tänkt på, så många gånger. 
 
Lokal/tid: Föreningslokalen på Hantverksgatan 20 A, på tider som deltagarna själva 
bestämmer. Ingen deltagaravgift! 
Gruppansvarig mot Vuxenskolan med bl.a närvarorapportering utses i gruppen. 
SPF:s kontaktansvarige mot Vuxenskolan är Kenneth Junerup, tel. 076 – 321 11 08, som 
också svarar på frågor om denna nya studiecirkel och tar även emot anmälningar. 
 

VÄLKOMNA! 
 
 


