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Årsbrev 2020 

År 2020 är nu bakom oss. Ett år som inte varit likt något annat, ett år som man önskar 

man skulle kunna sätta parentes om. Någon tänkare har sagt: ”Livet skall levas 

framlänges men förstås baklänges”. Detta innebär att vi måste tänka framåt hela tiden 

och försöka se vad vi kan göra för att livet skall bli så bra som möjligt. Jag tror att vi 

alla saknar gemenskapen i olika konstellationer såsom caféer, månadsmöten, utflykter 

mm. Vi hoppas nu att 2021 kommer att bli ett bra år och att vi snart kan få träffas 

igen. 

Styrelsen har inte bara legat på latsidan under den ofrivilliga karantänen. Vi har haft 

ett antal styrelsemöten, så länge vi kunde vara utomhus. samt möte inomhus innan 

andra vågen slog till. Vi försökte starta två cirklar nämligen en bokcirkel och 

stickcaféet, men tyvärr fick vi ställa in igen. 

Jag, Laila har deltagit i ett antal digitala seminarier om rekrytering och hur SPF skall 

förbereda sig för nästa val. Vi måste vara på alerten och driva på så att äldrevården 

förbättras. Det har ju visat sig att det finns många brister i dagens äldreboende och 

hemtjänst. 

Yvonne och Kerstin har deltagit i utbildning om ”Tryggare ekonomi på äldre dar” och 

förbereder en studiecirkel i detta ämne så snart vi får klartecken att börja igen. 

PA och Göran har varit flitiga med inslag i SPF-appen och på hemsidan. Som ni kanske 

såg blev vårt projekt ”Detta minns jag” uppmärksammat i Senioren Vi hoppas att 

många fler vill komma med bidrag. Det finns ju så mycket att minnas, stort eller smått, 

allt är givande och trevligt. Om du inte har tillgång till dator så skriv på vanligt papper 

och skicka till PA så ser han till att publicera. Efter avslutat projekt kommer vi att 

publicera alla bidrag på något sätt. Vi vill gärna ha många bidrag. Som sagt man måste 

förstå livet baklänges. 

Trädgården har skötts utmärkt av herrarna i styrelsen och John och Solweig som skött 

bortforsling av skräpet. Vi kanske även får de vissna träden nedtagna efter att ha varit 

i kontakt med kommunen och visat dem. Hoppas det sker innan en olycka händer. 

Styrelsen ligger hela tiden i beredskap för att kunna starta olika verksamheter så snart 

Folkhälsomyndigheten ger tillåtelse. Vi kommer då att meddela med ett SMS de olika 

sammankomsterna som vi hoppas ska komma igång under 2021. Det blir även 

anmälningsplikt vid varje sammankomst. Anmälan sker till Yvonne och Kerstin. 



  

Förutom cirkel i ekonomi så kommer Christa Nordin starta en cirkel som kort kan 

beskrivas under namnet ”Minnesträning”. Detta är ju ett ämne som många av oss kan 

ha behov av. (Hur är det med namn t ex?) 

Den hemliga resa som skulle ägt rum i höst är inbokad till den 3/6 2021. Om någon 

som anmält sig nu har ångrat sig så meddela Yvonne eller Kerstin så reserver kan 

sättas in. Det gäller att hålla tummarna att det blir av. 

Samtidigt uppmanar jag alla att tänka efter om ni vet någon som vill ta hand om 

kören, eller om du själv känner att det skulle var roligt så kontakta Laila. 

Förslag till nya cirklar tages också emot. Maila eller kontakta någon i styrelsen. 

Vi kommer också att informera om datoranvändning, surfplatta och inte minst 

smartphone. Vi har ju verkligen blivit varse hur stor användning man kan ha av 

digitala medier, även om man inte är något proffs. 

Yvonne har tillsammans med förbundet kommit fram till en möjlighet att skicka SMS 

till ett stort antal samtidigt. Yvonne och Kerstin har också gått igenom hela 

medlemsregistret för att se hur många som har mobiltelefon. Det är viktigt att hjälpas 

åt att få ut meddelande till de SPF-medlemmar ni vet inte har tillgång till 

mobiltelefon. På detta sätt kan vi nå många fler medlemmar i föreningen. Om du har 

mobiltelefon så kontrollera att du har uppgett telefonnumret i medlemsregistret. 

Till slut hoppas jag att vi snart får skicka ett meddelande till er där det står: ”Välkomna 

till möte den……..2021 

Ett Gott Nytt År till er alla önskar styrelsen. 

  

 



  

Ågårdsgatan 6, 372 35 Ronneby. Tel Laila 0457 70120, eller 073 3854542 

Bankgiro: 5107-3930 

 

 

 
e-post till SPF seniorerna Ronneby: 

spf.ronneby@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Skaffa appen SPF seniorerna så kan du läsa 

nyheter och påminnelser i mobil och surfplatta 

 

Föreningens hemsida:  

http://www.spf.se/ronneby  Där finns våra nyheter och mycket mera! 

Hemsidesansvarig: Per Arne Bjurling 

 

Facebook: 

SPF seniorerna Ronneby 
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