Harrastusyhdistyksenä Vipinä pyrkii
järjestämään monipuolista suomenkielistä toimintaa, kuten erilaisia
kursseja, ohjaajakoulutusta, yhteisiä
matkoja ja retkiä, kunnon ja terveyden vaalintaa, laulua, liikuntaa, senioritanssia, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, tietokonekursseja ja ystäväpalvelua.
Senioritanssijat vauhdissa!

Tule mukaan iloiseen joukkoomme!

Eläkeläisyhdistys

VIPINÄ
Eläkeläisyhdistys Vipinä on suomenkielisten eläkeläisten etu- ja
harrastusyhdistys ja kuuluu valtakunnalliseen eläkeläisjärjestöön.
Yhdistys toimii Ruotsinsuomalaisten keskusliiton, RSKL:n ja sen
erityisliiton RSE:n sääntöjen määräämällä tavalla ja jäsentensä
johtamana demokraattisena yhdistyksenä. Kuulumme myös Skövden eläkeläisneuvottelukuntaan (KPR), joka valvoo kaikkien eläkeläisten etuja kunnassamme.
Yhdistys perustettiin 1991, ja 2013 oli jäseniä 107. Noin 4000:llä
Skövden asukkaista on suomalaiset juuret, ja heistä noin 600 on
eläkeläisiä.
Yhdistys on avoin kaikille ikäihmisille ja jäseniksi voivat liittyä myös
eläkeläisten avo- tai aviopuolisot. Yhdistys on politiikkaan ja uskontoon sitoutumaton.
Vähemmistö- ja etujärjestönä yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä
ja toimii myös eläkeläisten aseman parantamiseksi, kuten suomenkielisen vanhustenhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon sekä muiden palvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi vähemmistölain
puitteissa.

Mukava grilli-iltapäivä Vipinän ulkoilupäivän yhteydessä

Tervetuloa
mukaan
viihtymään!

Ota yhteyttä Jorma Vattulaiseen
0500-45 12 50 tai 0734-117 966
Käyntiosoite: Drottninggatan 13 (IOGT-NTO -talo)
Postiosoite: Mariebergsgatan 21, 541 45 Skövde
Vipinän taitavat musikantit viihdyttävät
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