
 

             RONNEBY 

God fortsättning och Gott Nytt År 

Ett stort tack till er alla för ett trevligt och väl genomfört 2018 och ett 

speciellt tack till alla funktionärer. 

Här kommer vårens program med både nytt och gammalt. Jag önskar 

er en trevlig stund med att studera det noga. Hoppas alla finner något 

som lockar. Kom ihåg att vi är nästan 1000 medlemmar vilket i sig är 

roligt men också innebär att populära program blir fulltecknade 

väldigt snabbt. Därför uppmanas du att boka i tid om du vill vara 

säker på att komma med. Först till kvarn gäller, du kan ju läsa 

resereglerna i programmet. Skulle det sedan hända något så glöm 

inte att avboka. 

Från och med 2019 skall ni betala medlemsavgiften (250 kr) direkt till 

förbundet, ni kommer att få ett inbetalningskort. Ni som blivit 

medlemmar efter den 1/10 har betalat avgift för hela 2019, så om ni 

får ett inbetalningskort skall ni bortse från  detta. Det kan ju bli lite 

strul så här första gången. 

Det verkar som samhället och förbundet mer och mer vill att vi skall 

syssla med social verksamhet. Som alltid söker vi fler medlemmar 

som vill hjälpa till aktivt. Det är väldigt uppskattat och ger också 

glädje till den som ställer upp. 

Förbundet skall under de närmsta åren satsa på projekt för att 

avhjälpa ofrivillig ensamhet och naturligtvis vill vi hjälpa till. Ingen 

skall behöva vara ensam om man inte väljer det. 



Om du vill besöka eller ha telefonkontakt med någon som känner sig 

ensam så hör av dig till Laila, tel 0457/70120. Om du känner dig ensam 

eller otrygg så hör också av dig så ser jag till att ni får kontakt med 

varandra. 

Jag har också fått förfrågningar från medlemmar som gärna vill ha 

sällskap vid promenader eller vid inköp. Då gäller också att ni hör av 

er så vi kan kombinera ihop er. Det gäller både de som vill ha sällskap 

och de vill som ställa upp. 

 Jag tar gärna emot fler personer som vill gå med rullstolar och/eller 

läsa för personer med demens. Promenader med rullstolar sker varje 

måndag kl 14.30, från april fram till sommaren då skolelever tar över. 

Ring Laila 70120 om du är intresserad. Att läsa för en grupp dementa 

kan man göra en gång/vecka. Om man vill deltaga får man utbildning 

av demenssköterska och Vuxenskolan. Man får också en 

kontaktperson bland personalen på avdelningen. 

Hör också av dig om du är intresserad av att leda en cirkel eller föreslå 

en ny cirkel eller program. 

Jag har fått önskemål om en cirkel med Tommy Nilsson, 

Sverigevandraren och då kan jag meddela att den kommer i höst. 

Nu hoppas jag på ett nytt år med stort deltagande på månadsmöten, 

caféer och cirklar. Jag hoppas också att ni talar med vänner och 

bekanta och tar dem med till oss. Man får gärna besöka oss även om 

man ej är medlem för att se hur vi har det och därefter bli medlem. 

 

Med hopp om ett positivt och aktivt 2019                                            

Styrelsen genom 

Laila Andersson                                                               ordf                                                                               



 


