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Medlemmar stort tack för det gångna året! 

 

Det lackar mot jul- efter ett år som inte någon av oss tidigare upplevt. Jag hoppas att 

vi aldrig ska behöva uppleva ett likadant år igen. 

 

Jag instämmer med vår förbundsordförande Eva Eriksson som i årets sista nummer av 

Senioren säger: Trots att året varit tungt finns också positiva saker att minnas och det 

får vi försöka fokusera på.  

 

Vi kunde ju genomföra vår Sydafrika resa i januari likasom månadsmöte och årsmöte 

samt vinprovning och motionsverksamhet, men den 15 mars tog allt slut. 

 

Vi har ju haft vårt projekt, vi fick 462 730 kronor från Socialstyrelsen till projektet 

Äldres Hälsa och Ensamhet. Alla kommunens pensionärer var inbjudna till dessa 

aktiviteter. Vi har bjudit alla som bor på särskilt boende samt de som har matleverans 

från hemtjänsten och personalen på tårta 2 gånger. 

Det viktigaste var att följa gällande restriktioner med max 50 personer vid varje 

tillfälle. Vi bjöd bl. a på ett besök på älgsafari med efterföljande kaffe och våfflor. 

Vi var i hembygdsparkerna med våra träffar och vid samtliga träffar bjöd vi på 

förtäring. Underhållare har varit Göran Ebenhart, Country & Rock`n roll, Bertil 

Sandström, Lisbeth Eriksson berättade om tre kvinnor från Huseby, Bolmsö Old Star 

med Irene Olofsson framförde Edith Piaf sånger, revyprimadonnan Jessica Persson, 

samt Elvis4ever. Vi bjöd på lunch och underhållningen på Germundgården och i 

Församlingshemmet i Traryd här sjöng Helen Jansson om ”Ulla Billqvist” 

tillsammans med syskonen Lundbäck samt Boel Dougan, Sylvia och Mikael. 

Det har varit mer än 2 300 besökare. Allt detta har varit gratis för våra besökare. 

 

2021 närmar sig med stormsteg. Vaccin har tagits fram i rekordfart och om allt går 

enligt planerna så kan vi se fram emot ett verksamhetsår med många intressanta och 

roliga evenemang. Vårt program är klart och utskickat och ligger på vår hemsida. Vi 

är beredda på att stora förändringar kan bli nödvändiga. Det är med stor glädje vi ser 

fram emot att få träffa er igen i olika sammanhang inom föreningen under nästa år. 

 

Fortsätt att vandra tillsammans i skog och mark men tänk på de olika restriktionerna. 

Ta väl hand om varandra och er själva. 

 

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År! 

Från oss i Styrelsen! 

Hälsningar 

Lennart Karlsson 


