
Ordförande har ordet

Det har nu gått ca två och en halv månad sedan årsmötet och jag vill därför gör några 
reflektioner efter att jag blev vald till ordförande.

Att klara sin uppgift beror på vilka krav som ställs och vilka visioner man har. SPF-seniorerna
i Fridlevstad-Sillhövda har haft duktiga ordföranden bakåt i tiden och särskilt min företrädare,
Ingmar Nilsson, varvid det inte blir lätt att axla manteln. Om jag inte redan visste vilken 
duktig styrelse vi har och alla andra engagerade medlemmar, hade jag inte vågat ta uppdraget.

Den 15 och 16 november var jag och Ingmar Nilsson på planeringskonferans i Stufvenäs. 
Bland annat framgick vikten av att vi är villiga att åta oss uppdrag, öka kunnigheten på datorn
och att vi engagerar oss inför hälsoveckan i maj 2022.

Vår avdelning har många aktiviteter och de flesta har kommit i gång efter pandemien. Vi 
tränar för fullt med våra telefoner under Smartphonekurserna och stämningen är toppen. 
Däremot är det trögt i sånggruppen. Vi behöver någon eller några som trakterar instrument 
Man behöver inte vara körsångare för att vara med. 
Nästa tillfälle för studiecirkeln, ”Innan det faller i glömska”, blir den 13 januari 2022. 
Tid: klockan 14.00-16.00. Plats: Sillhövda Församlingshem Denna kurs har tilldragit sig stort 
intresse.

I torsdags genomförde vi vår traditionella julfest med Trasthen & Stahren som underhöll. Vi 
fick stort beröm för både julmaten och underhållningen. Ett åttiotal deltagare ställde upp trots 
kraftigt snöfall.

Föreningen medverkade i julbasaren i Allhallen. Det är ett år sen senast, men det mesta var 
sig likt, dock med ett större avstånd mellan stolarna. Vi i kommitteen var tveksamma från 
början, men intresset från försäljarna var lika stort som tidigare. Det är glädjande att denna 
tradition kan leva vidare.

Närmaste månadsmöte blir den 20 januari 2022 i Sillhövda församlingshem.

Med hopp om att vi får vara friska, önskar jag Er en God Jul och ett Gott Nytt År 2022

Nils Jedhammar
Ordföranden


