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Hej,  

Här kommer höstens andra Nyhetsblad! Titta gärna med jämna mellanrum på hemsidan, 
https://www.spfseniorerna.se/stolofnorrkoping/! Det dyker upp nya saker under ”Just nu” som inte 
alltid annonseras på annat sätt!  

Våra olika aktiviteter finns beskrivna på hemsidan under rubriken ”Aktiviteter” Där beskrivs 
Studiecirklar, Resor, Seniorbio, Korta program och det vi kallar för Kropp och själ, veckovisa 
övningar med olika innehåll! 

Här är de aktuella Korta programmen, de tre senare kan du anmäla dig till fr.o.m. måndag 30 
oktober. Läs mer på hemsidan, under Aktiviteter/korta program:  
Bindande anmälan till tfn 011-107860 eller e-post spfstolof@telia.com  
Avbokning till exp. senast måndagen före aktuellt arrangemang för att slippa betala.  
OBSERVERA ANMÄLNINGS/AVANMÄLNINGSDATUMEN! 
Träffarna är i vår lokal Slottsgatan 134 om inte annat anges. 

9 november, torsdag kl. 14.00 
CAFÉ S:T OLOF – Välkommen, ingen anmälan! 

16 november, torsdag kl.14.00 
MITT LIV TOG EN ANNAN VÄG 
Vi får lyssna till positiva och glada Petra Karlsson när hon berättar om sitt liv. Från cancer till 
hjärtbyte. Hur hon lever idag, nyfiken på det mesta, dansar folkdans m.m. Kaffe med bröd. 
• Kostnad 60 kr 
• Anmälan tidigast 30 oktober 
• Avanmälan senast 13 november 

30 november, torsdag kl. 14.00 
SOPPLUNCH MED GIDEON "KRÅKA" RINGBORG 
Mikael Andersson berättar om alla skrönor om originalet och handlaren "Kråka". Hans rappa 
repliker och vassa vitsar var välkända i sta'n. Vi serverar soppa med bröd, kaffe och kaka. 
Drycker finns att köpa. Lotteri. 
• Kostnad 80 kr 
• Anmälan tidigast 30 oktober 
• Avanmälan senast 27 november 

 

 

 



7 december, torsdag kl. 14.00 
JULAVSLUTNING på Matteusgården 
När året är som mörkast och dagen som kortast får vi lyssna till Julsånger med Towe 
Widerberg /f.d. Streaplers/ och Roland Engdahl. Det blir julmusik i alla dess former. Kaffe, 
lussebulle och pepparkaka samt lotteri 
• Kostnad 100 kr 
• Anmälan tidigast 30 oktober 
• Avanmälan senast 4 december 

Läs gärna mer i S:t Olofsbladet. Förutom det pappersex du fått med posten, hittar du det på 
hemsidan, http://www.spfseniorerna.se/stolofsbladet 
 
BOKA NERJA 
Vi har, via Östgötadistriktet, ett avtal med BokaNerja. Aktuellt just nu är deras vinterresor. 
Du kan läsa mer under ”Förmåner” på hemsidan, 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/ostgotadistriktet/foreningslista/stolofnorrkoping/formaner/ 
Deras vinterresor presenteras under rubriken ”Senior”,  
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/ 
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