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Bästa Televeteraner inom TKHV.
Sommaren har passerat och hösten börjar alltmer ta formen av vinter.
Minnen från Skansenträffen och dess Jubileum ligger väl förankrat i alla deltagares tankar.
De som inte kunde vara med har en berättelse och bilder från mötet i datorn.
De som inte har dator, får säkert hjälp av någon bekant eller sitt bibliotek att skåda detta.
Det går inte att per vanlig post att sända ut allt material som finns på föreningens hemsida
www.TKHV.se, det skulle ruinera föreningen.
Föreningen bygger ju f. ö sina kontakter på datortekniken som allt mer blir allas hjälpmedel. År 1992 hade knappt 20% tillgång till dator hemma, mot i dag 85%.
I åldrarna 16-64 år är 65% ute på nätet dagligen. Dessutom går nyare mobiltelefoner att använda
till att läsa på hemsidan som att skriva till föreningen.
Man kan se en parallell när folk inte ansåg sig behöva kunna vare sig läsa eller skriva.
Men folkbildning ger ett gott resultat.
Många, inte minst äldre skaffar sig Mp3 och går lyssnande till sin favoritmusik eller lyssnar på en
bok. Det är glädjande när synen kan ha blivit sämre liksom hörseln samt att nya mobiltelefoner
har inbyggd Mp3.
Vårt land är stort, åtminstone på längden. Vilket gör att Styrelsen för TKHV kommer av detta
skäl att diskutera träffar på andra platser i landet.
Håll ögonen på föreningens hemsida, det kommer saker.
DU TILLHÖR VÄL INTE DE FÅ SOM INTE HAR BETALT MEDLEMSAVGIFTEN
FÖR INNEVARANDE ÅR?
NEJ VI TÄNKTE VÄL DET, MEN KANSKE VET DU NÅGON ANNAN?
VÄRVNING GLÄDER TKHV.

Styrelsens Arbetsutskott
E. U

Vårt Valspråk för TKHV:
Vi behöver Dig i Föreningen TKHV.
Du behöver säkert Föreningen TKHV.
Fråga inte alltid vad Föreningen TKHV kan göra för Dig.
Fråga Dig själv vad Du kan göra för Föreningen TKHV.

