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Trots mörkret kan vi gläda oss över att vi fått en vacker vit vinter inför julen. Ett 

ljus på bordet sprider värme i decemberkvällen och julblommorna gör att det doftar 

jul i huset. Men trots allt är det människorna som gör julen och julen skall vara en 

tid då man visar extra omtanke om både sig själv och andra. Nu är det den tiden på 

året då vi skall varva ned och finnas till för våra nära och kära.  

Nu då vi väljer våra gåvor inför julen är det även bra att komma ihåg att varje 

beslut, varje gång vi väljer ett miljövänligt alternativ har betydelse. Låt naturen 

inspirera dig att skapa hemgjort julpynt med levande material från skogen, då 

naturen bjuder på massor av lämpligt material. 

Den dyrbaraste gåvan av allt är trots allt – DIN tid! 

Njut av adventstiden tillsammans med dina kära och njut av en varm glögg. 
 

Eftersom julen för många seniorer är årets ensammaste fest, hoppas vi att 

marthorna i år vill vara jultomte och glädja åtminstone en senior, med en 

blomsterförsändelse. BLOMSTERHÄLSNINGS KAMPANJEN med blomsterförsändelser 

pågår 7.12 – 17.12 i blomsteraffären Home in Garden. Man deltar i kampanjen 

genom att köpa en donationsblomma i blomsterhandeln, varefter blomsteraffären 

sköter resten. Om man vill kan man skriva en liten personlig hälsning till senioren på 

Marthornas julhäsningskort  som finns i blomsteraffären och som bifogas 

blomster-försändelsen. Blommorna levereras till mottagarna julveckan. 

Blomsteraffären deltar i kampanjen genom att leverera blommorna gratis. 

Julen är givandets tid och man blir på gott humör av att glädja andra. 
 

Tack till er alla för fin samvaro och aktivt deltagande i våra månadsmöten och 

andra tillfällen, som vi ordnat under det gångna året. 

Vi ser framemot ett nytt aktivt år med många nya programidéer. 
 

Vårt första möte den 11 januari blir ett besök på Didrichsens museum för att se Eila 

Hiltunen-utställningen. De 25 först anmälda ryms med, så gör din anmälan fort. Vi 

ordnar samtransport. Se närmare information på vår webb-plats. 
 

Vi tackar för det gångna året och önskar en fin väntan på julen samt en  
varm och skön Jul. 

Styrelsen 


