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Med bara några dagar kvar till julafton brukar tempot öka för de allra flesta.  
Kring julen brukar både våra förväntningar och vår stressnivå kulminera, då vi egentligen 
bara borde ta det lugnt och njuta av stillsamma dagar utan tidtabeller. 
Det är mycket vi tycker vi skall hinna med innan vi vågar pusta ut och låta julfriden infinna 
sig. MEN kom ihåg; 
Julhelgen handlar framförallt om att känna tacksamhet och vara närvarande. JULEN 
betyder mest då vi bara får vara tillsammans. 
 

Vi vill TACKA för det gågna året och ser nu framemot ett nytt och inspirerande nytt år!  
Som nästa vårs tema har vi valt TRYGGHET och här en kort presentation av vårens program.  
Vi inleder vårens verksamhet med månadsmöte;  
8 januari i Villa Breda då vi får höra pastor Ulrik Sandell tala om 
 “Hur man bemöter barn och medmänniskor i kris” 
 

21 januari klockan 16 kommer Marina Selenius och tränar FootBic med oss på  
Villa Breda 
 

4 februari gästas vi av Åbo Svenska Teater med den hyllade ”må bra pjäsen”   
Allt som är underbarat som utförs av Bror Österlund. Med ryms 50-60 personer varför 
detta är ett tillfälle där man får komma med avec.  
Pjäsen utförs på Villa Junghans  klockan 18.30 
 

12.februari i samband med vårt årsmöte på Villa Breda, gör vi en sammanfattning av år 
2019 då vi hade ekologi som tema. Vi behandlar ämnet med Elise Hindsrtöm  
“Från klimat LÖFTE till klimat HANDLING”  
 

11 mars tar vi upp ämnet “Bo tryggt” 
 

8. april får vi höra Sven-Erik Holmström, som behandlar ämnet  
“Ekonomisk trygghet inför förändringar I vardagen” 
 

20.04 har vi reserverat 23 biljetter till Svenska Teaterns  “FORK show”  så de snabbaste 
hinner med. Anmälan går ut 20.03 
 

13 maj har vi vår traditionella “Ost och Vin kväll” hos Gunilla 
 

Därtill håller vi på att planerar en resa till Åland den 1-3.6.  
Vi återkommer med mera information då planerna är klara. 
 

Närmare information om alla vårens händelser hittar du på vår hemsida. 
 

Vi önkar alla ljus, mys och vila, värme tid och ro och hoppas jultiden blir allt det du önskar. 
Vi ses igen i januari, då det är dags att inleda det nya året. 
 
Julhälsningar 
 

Styrelsen 


