
Julhälsning från ordföranden

Vi var 127 medlemmar på ”julfest” med jultallrik och trevlig samvaro på Hotell 
Bogesund, dagen före luciadagen. Vi hade besök av Ulricehamns lucia och som 
underhållning ett julspel av Scendraget Nossan, som är teateramatörer bestående 
av seniorer från Herrljungatrakten. Tyvärr nådde Scendraget inte upp till den kvalité
på underhållning som vi förväntade oss. Men med god mat och trevlig samvaro så 
hade vi trevligt ändå. Julfesten är lite av en avslutning av höstterminens aktiviteter. 

Som vanligt har vi haft en mängd olika aktiviteter under hösten och uppslutningen 
har varit mycket god, inte minst på våra månadsträffar på Trädgården. Har Du ännu 
inte besökt någon månadsträff så passa på nu när vi kör igång i januari. Säg gärna till
att det är första gången ni är där så tar vi hand om Er.

Jag hoppas att Ni fortsätter att komma med synpunkter och idéer till oss i styrelsen 
eller till våra ytterligare 40-tal funktionärer, för att vi fortsatt skall vara en attraktiv 
SPF förening för Seniorer i alla åldrar.

Vi har vårt årsmöte den 12 februari och till årsmötet kan man skicka in motioner 
(skriftliga förslag) som skall behandlas på årsmötet. Dessa motioner vill vi ha in 
senast 15 januari för att styrelsen skall hinna yttra sig över motionerna. Motionerna 
skickar ni till Roy Olausson, Höghultsvägen 16, 523 38 Ulricehamn eller via mail 
royolausson@telia.com. På årsmötet får vi även besök av en forskare från Hjärt-och 
Lungfonden som föreläser och samtalar med oss om stroke, som kan drabba oss 
seniorer.

Kallelser och övriga årsmöteshandling finns att läsa efterhand på vår hemsida. 

För att spara pengar (porto) skicka vi ut programmet för vårterminens aktiviteter via
mail, till alla Er som anmält mailadress. De som inte har mail får programmet som 
vanligt via postutskick. 

Nästa månadsmöte är den 15 januari, kl. 15.00 på Trädgården. Förutom fika så 
underhåller Refräng och c/o.

Glöm inte att kolla vår hemsida för aktuella uppdateringar m.m. 
www.spfseniorerna.se/bogesund Kolla även Föreningsguiden på tisdagar i UT.

Och till sist vill jag tacka alla våra funktionärer och styrelse för ett mycket bra arbete

och önska Er och Alla medlemmar en riktig God Jul och Gott Nytt År.

Roy Olausson/ordförande
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