
 

             RONNEBY 

Månadsbrev januari 2018. 

Välkomna till årets första månadsmöte. 

Nu har de flesta verksamheterna kommit igång och jag hoppas alla hittar något 

ni vill deltaga i. Ni som varit i Rosa huset senaste tiden har också sett att vi köpt 

nya stolar. Vi tackar Yvonne för att hon är observant på nätet och passar på då 

bra tillfälle erbjuds. Vi får väl se om vi kan få några kronor för de gamla, en del 

av dem är fortfarande brukbara. 

Jag vill påminna om årsmötet som äger rum den 22 februari kl 14.00 på Ronneby 

Brunn. Årsmötet består ju av två delar, först tittar vi bakåt på året som gått och 

därefter bestämmer vi för framtiden. Efter årsmötet i Stora salen äter vi mat i 

restaurangen och får lyssna till Countrymusik mm. Anmälan senast den 19 

februari. Handlingar finns i lokalen samt på hemsidan f o m den 2 februari. 

Datum för dagbio är nu fastställt. Se bilaga och hemsidan . 

Ny lista med telefonnummer den s k ”Bra att veta” finns nu uppdaterad. 

Som vanligt vill vi också göra en social insats i kommunen. 

Vidablickspromenaderna efterlyser som vanligt fler deltagare. Ju fler deltagare 

ju mindre krav på var och en. Om vi har 3-4 grupper så behöver var och en gå en 

promenad á 45 minuter per månad, dvs en måndag i månaden med start kl 

14.30 under april, maj och september, oktober. Hör av dig till Laila, 70120, om 

du vill vara med. 

Ett annat projekt som gärna vill ha fler deltagare är det s k ”Läsprojektet” där 

våra medlemmar läser för personer med demens på våra äldreboende. Här 

bestämmer du omfattning tillsammans med avdelningen. Du kan läsa en gång i 

veckan eller en gång varannan vecka. Innan du startar får du utbildning av någon 

Silviasyster så du är lite förberedd. Kontakta Laila, 70120, om du är intresserad. 

Du kan deltaga i utbildningen innan du bestämmer dig. 



På  utbildningen i SFI vill man gärna ha hjälp. T ex med samtalsgrupper eller vara 

en extra hjälp i klassrummet. Tag kontakt med Johanna Månsson,618805, rektor 

för utbildningen eller Laila, 70120, för vidare besked. 

Förutom arbetet i föreningen så är vi ju anslutna till distriktet. I distriktet 

anordnas utbildningsdagar för föreningarnas funktionärer och särskilda 

informationsdagar om förbundets arbete. Jag skall försöka bli bättre på att 

informera om detta arbete och inbjuda de som är intresserade att deltaga i 

dessa temadagar, så att vi sprider kunskapen till så många som möjligt. 

Jag fortsätter att ge ut ett månadsblad som delas ut på månadsmöten och finns 

på lokalen och anslagstavlan och naturligtvis på hemsidan. Här kommer jag att 

annonsera temadagarna och skriva aktuella händelser. 

Vi får inte heller glömma frågetävlingen ”Hjärnkoll” som förbundet ordnar i 

september. Vi ordnar en allmän frågesport med uttagning till distriktet torsdag 

12 april. Alla är välkomna att deltaga och du bestämmer själv om du vill deltaga i 

distriktsuttagningen till Hjärnkoll eller bara deltaga i fågesporten för skojs skull. 

Nu hoppas jag du studerar programmet noga och markerar i kalendern de 

aktiviteter du vill deltaga i. Anmäl dig i god tid för en del aktiviteter är mycket 

populära och till en del är ju deltagarantalet begränsat. 

Det är ju valår i år och vi skall kämpa för att göra våra frågor tydliga och synliga 

så vi får framgång i valet. Kom med synpunkter och idéer. 

Laila Andersson 

                                                                                


