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Visst var det ungefär i dessa dagar (fast för 2 år 

sedan) som ”skruvstädet” började dras åt – och  

nu känns det som om vi borde dra åt det igen!! 

Det man kan fundera över är alla människor i 

det här landet som inte bryr sig eller inte accepterar 

att hjälpa till så att viruset inte börjar 

sprida sig igen. 

Julen är snart här igen och startar förstås redan 

nu med advent och alla arrangemang som hör 

till. Jag har länge sett fram emot den här julen 

som jag trodde skulle innebära att hela min egen 

lilla släkt, som förra julen var 16 st- men i år har 

ökat med 3 st nya medlemmar, skulle komma  

hit och fira med mig - men nu känns det litet 

osäkert igen 
 

Nya medlemmar och 

Vad händer den närmaste tiden? 

Idag har vi inte någon ny inskriven medlem att 

säga ”VÄLKOMMEN till oss i Syrenen” till. 

Vi hoppas förstås att alla i föreningen mår bra och 

trivs och att vi får träffa många av er snart – kanske 

på nästa månadsmöte som äger rum den 13 

december på Västanbygården. Det blir gröt och 

smörgås med skinka och kaffe med fruktkaka och 

förstås Lucia som vanligt. Vi får också  

besök av kören som framför vacker musik. 

 

 

Vi önskar förstås att ni alla skall hitta aktiviteter i 

vårt program som passar just er bra.  

Om ni har önskningar om program så hoppas vi 

att ni berättar det för oss – vi kan i alla fall försöka 

ordna så att önskningen blir verklighet. 

. 
 
Hälsningar Barbro 

Ordförande har ordet: 
 

 Nu närmar vi oss adventstiden och där tiden fram 

till jul är riktigt härlig. Det är då vi som seniorer 

har tid att njuta av våra fina traditioner med ljus 

och vacker julmusik. Vi kan väl delegera 

planerandet och eventuell julstress till den yngre 

generationen, ”Pay back time is here” eller!?  

Vid månadsträffen måndagen den 22:a kommer 

som lovat information om kommande 

dagverksamhet på Hedåsgården, en verksamhet 

som fokuserar på att bryta ofrivillig ensamhet. 

Dessutom får vi värdefull kunskap om hur man 

som senior skyddar sig mot bedrägerier och andra 

brott. Vi kommer vid decembermötet åter för se 

och höra Lucia med tärnor.  

Den alltmer ökande Covid-19 smittspridningen i 

våra omgivande länder är oroande. Vi kommer 

följa FHMs rekommendationer för att säkra alla 

aktiviteter som vi ansvarar för och 

rekommenderar fortsatt vaccinering. Vårt förbund 

rekommenderar att alla medlemmar hörsammar 

FHMs rekommendation att ta den tredje 

påfyllnadsdosen om detta inte tidigare gjorts.  

Till sist vill jag önska alla välkomna till 

månadsmötet den 22:a november, som vid detta 

utskick redan passerats, och ”Glögg träff” på 

Hälsans stig den 8:e december. Mer info kommer 

inom kort.  

Ha det gott!  

Göran 
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