
 

             RONNEBY 

Kära vänner. 

Välkommen till våren 2017. 

Först ett stort tack till alla som ställer upp och ser till att vår förening lever och 

utvecklas. Utan alla dessa frivilliga krafter vore vi inte så populära som vi är. Ett 

särskilt tack till alla som gjorde att vårt jubileum blev lyckat och även 

uppmärksammat i pressen, speciellt till akvarellgruppen som ordnade den fina 

utställningen i stadshuset. 

Nu startar arbetet med de nästa 50 åren och ett av våra mål är att se till att 

pensionärsfrågorna kommer upp på politikernas dagordning och tas på allvar. 

Vi i styrelsen hoppas att det nya programmet skall tillfredsställa era önskemål 

och att många medlemmar vill deltaga i våra arrangemang. 

Jag vill särskilt påminna om årsmötet som äger rum den 23 februari där 

underhållningen blir tradjazz med Hälleviks blåsorkester. 

Datum för dagbio är ännu ej fastställt. Se dagspressen och hemsidan samt 

månadsbrevet. 

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 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 om du är intresserad. Du kan 

deltaga i utbildningen innan du bestämmer dig. 

Vi har också startat ett samarbete med SFI (svenska för invandrare) som vi kallar 

”Klasstöd”. Då kan du vara en extra resurs i klassrummet och hjälpa de elever 

som har svårast att lära sig svenska. Läraren ansvarar för arbetet. Även här kan 

du anmäla dig till Laila. 

Alla cirklar som fanns förra året finns även i år. Det finns också några nyheter på 

Wellness, t ex Zumba. Har du fler idéer på cirklar så hör av dig till Birgitta eller 

Ingabritt. 

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 4 

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

distriktsuttagningen. 

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. 

Till sist önskar vi i styrelsen er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år och så 

ses vi igen i januari.  

Laila Andersson 



                                                                                


