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Nu börjar ett nytt år med en massa aktiviteter i vår förening! 

Anmälningar till våra aktiviteter ska göras på telefon 011-10 78 60, måndag, tisdag och torsdag kl. 
10.00–12.00 eller via e-post, spfstolof@telia.com, om inget annat anges. Alla aktiviteter äger rum i 
vår lokal, Slottsgatan 134, om inget annat anges. 

Årets första Café S:t Olof sker torsdagen den 19 januari kl. 14.00.  Ingen föranmälan behövs. 

Introduktion till Padeltennis äger rum den 24 januari kl. 13.30 på Norrköpings Squashcenter, 
Fredriksdalsgatan 44 (Butängen). Anmäl gärna i förväg till Lars Lundström, larsibert@gmail.com, eller 
på telefon 0730-28 44 53. 

Seniorbion. Nu börjar en ny säsong med spännande biofilmer, speciellt utvalda av Cnema och SPF. 
Även svenska filmer textas.  Abonnemangskortet för SPF:s medlemmar säljs onsdagen den 25 januari 
kl. 13–13.45 på Cnema. Filmserien om 4 filmer kostar endast 180 kr. Observera att vi inte tar kort och 
att biljetter inte säljs till enstaka filmer. Läs mer på http://www.spf.se/biostolofnorrkoping 

Den första Datastugan äger rum den 26 januari kl. 12.30–14.30. Du är välkommen med dina IT-
relaterade frågor. Passa på att ta med din telefon, surfplatta eller dator, om du vill ha hjälp och svar 
på dina frågor. Vårt hjälpteam står som vanligt redo att hjälpa till i mån av tid och kompetens. 

Vi har Introduktion för nya medlemmar torsdagen den 9 februari kl. 14.00. Vi presenterar styrelsen 
samt berättar om vårt arbete och vad vi kan erbjuda. Anmälan tidigast 9 januari, avanmälan senast 6 
februari.  

Årsmöte på Hemgården, Saltängsgatan 7, den 28 februari kl. 14.00. Anmälan tidigast den 9 januari, 
avbokning senast den 23 februari. Observera att motioner till årsmötet ska vara expeditionen 
tillhanda senast den 13 januari!  

Torsdagen den 9 mars kl. 14.00 gästar författaren och kåsören Gunilla Dahlgren oss i vår lokal, 
Slottsgatan 134. Vi ger även Information från regionens och kommunens pensionärsråd (RPR/ KPR). 
Räkbomb, kaffe och kaka serveras, andra drycker finns att köpa. Kostnad 130 kr. Anmälan tidigast 
den 9 januari, avanmälan senast den 6 mars. 

Läs gärna mer i S:t Olofsbladet. Förutom det pappersex du fått med posten, hittar du det på 
hemsidan, http://www.spfseniorerna.se/stolofsbladet 

SMART SENIOR  
Tack vare ett samarbete mellan Smart Senior och SPF Seniorerna Östergötland har du nu möjlighet 
att få medlemskap i Smart Senior helt kostnadsfritt! Med Smart Senior får du tillgång till hundratals 
rabatter från ett 100-tal företag och fler tillkommer hela tiden. Du hittar alltid alla aktuella rabatter 
på https://www.smartsenior.se. För att ta del av alla rabatter måste du först registrera dig som 
medlem i Smart Senior. Se mer under rubriken ”Lokala förmåner” på hemsidan 
(http://www.spf.se/stoloflokalarabatter) Du registrerar dig på https://www.smartsenior.se/spf-
seniorerna-oestergoetland/. 
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