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Informationsblad för SPF Seniorerna Björkens medlemmar

Hösten kulturprogram på tisdagarna på Valvet presenterades i förra
utgåvan, Björkbladet nr 3. Vi börjar med att den 26 september lyssna till
några av Karin Larssons brev till sin mor och får på detta vis insyn i familjen
Larssons liv.
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4 september månadsmöte på församlingshemmet

David Carbe 24 år bjöd oss på musik ur sin stora repertoar med
pianoballader, jazz, boogie woogie och rock'n roll.
Charlie Norman och Robert Wells har fått en värdig efterföljare.
Det kunde vi klart inse när han hanterade flygeln på
församlingshemmet.
Mycket uppskattat. Ett av våra bästa program.
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Torsdagarna på Valvet
Här är hela programmet kl. 11.30 efter varje gång vi har sittgympa.

September 21
Frågelekar

Oktober 5
Ett ovanligt människoöde

Oktober 19
Doktor Ambjörn har ordet

November 2
En julhistoria från 1892.

November 16
Allsång med Björktrastarna

November 30
Vi firar Lucia med adventskaffe
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Ordförandeord
Regn, regn, regn. Så har det varit nästan hela sommaren, särskilt nu i september
känns det så, i varje fall när detta skrivs. Då är det bra att vara med i en förening
med många bra aktiviteter. Det har ju Björken, nästan varje dag i veckan.
I Björkens höstprogram som alla har fått med posten saknades kompletta
detaljprogram för tisdagar och torsdagar. Det har vi nu åtgärdat genom att
kulturprogrammet på tisdagarna fanns med i Björkbladet 3. I detta Björkblad
presenteras aktiviteterna på torsdagarna efter sittgympan.
För den oinvigde kan det tyckas vara överambitiöst att ha så många program och
aktiviteter. Men jag lovar, det finns många av oss som vill vara aktiva och tycker
det är roligt att använda fantasin och skapa, inte bara komma på mötena. Jag är
en av dem.
Vi vet genom forskning om framgångsrika ideella föreningar att det är många bra
program och aktiviteter som ger en förening nya medlemmar. Och att det är
ryktet om föreningens verksamhet som visar om en förening är intressant eller
inte. Och att bästa sättet att få nya medlemmar är den s.k. mun mot mun
metoden. Men det förutsätter förstås att föreningens medlemmar tycker att den
egna föreningen är bra.
Det bästa sättet att aktivera medlemmarna i en förening är att be dem hjälpa till
på våra möten. Därför har styrelsen nu inrättat en ny stor festkommitté med
många personer som är beredda att rycka in och hjälpa till på våra månadsmöten
på församlingshemmet och våra tisdags- och torsdagsträffar på Valvet. Kanske du
är en av dem som vill vara med. Hör av dig i så fall till Marianne Werre som
planerar.
Anders Kåbjörn
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