
 
  

 
 
 
Program för tiden januari – juni 2020 
 
 
29 jan          Medlemsträff med lunch kl.13.00 Lokal: Statt     

Monica Öhman berättar om:” Att leva som närstående i 
missbruk”  

      
12 febr. Medlemsträff med fika kl. 14.00 Lokal: Kyrkcenter 

Emelie Lindquist och Nigar Charkazova från   
Musikhögskolan underhåller: ”Viva la Diva!” 

 
21 febr.       PUB-afton kl. 19.00-22.00 Lokal: Lemon Tree  
           
26 febr.       Årsmöte med lunch kl. 13.00 Lokal: Statt      
          Underhållning av Sikforsarna 

  
11 mars.     Medlemsträff med lunch kl. 13.00 Lokal: Lemon Tree 

”Hur ska vi bli en förening i tiden med fler engagerade 
medlemmar?” 
SPF Distriktet och nya styrelsen medverkar.  
Presentation av våra studiecirklar 

 
15 april.      Medlemsträff med fika kl. 14.00 Lokal: Kyrkcenter 
          Civilförsvaret: ”Att förbereda sig för samhällskriser”   

         Häggensångarna medverkar 
 
24 april.       PUB-afton kl. 19.00-22.00 Lokal: Lemon Tree  
            
29 april       Medlemsträff med lunch kl. 13.00 Lokal: Statt 

Diakon Katarina Wedin berättar: ”Att arbeta som 
         Jeepdoktor i Afrika”  

 
13 maj         Medlemsträff med fika kl. 14.00 Lokal: Kyrkcenter 
  Eva Plumppu från Skådebanan (Luleå) berättar och 

 sjunger tillsammans med Jonas Wasserman: ”Från 
 Fantomen till Dufvemåla” 

 
27 maj  VÅRAVSLUTNING Bussresa till Sikfors 
 
Med reservation för ändringar   - Nya aktiviteter kan tillkomma 
 

 
 

 

         

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ett varmt tack till vår sponsor: 



 
 

 
 

 

 
Program våren 2018         
 
 
 
 
 

 
 
 
Välkommen till en aktiv vår i SPF Seniorerna Häggen! 
Vi vet att våra medlemmar i SPF Seniorerna Häggen får våra program, men av olika skäl inte deltar i alla våra 
aktiviteter. Forskningen visar att ensamheten är ett stort gissel för många seniorer. Många som blivit äldre har 
kanske förlorat både partner och vänner, har barn som har nog med sina egna liv, bor en bit bort eller känner sig 
ensamma av andra skäl.  
SPF:s medlemmar kan bidra till att lindra ensamheten genom att vara uppmärksamma. Har jag en granne som 
jag vet är med i SPF men inte deltar i aktiviteterna? Ring på, fråga om han/hon vill göra dig sällskap vid nått 
tillfälle.  
Det räcker ibland med att bara byta några ord, eller varför inte prata en stund över en kopp kaffe vid något av 
våra medlemsmöten. Ensamheten kan också vara självvald och välbehövd. Ställ frågan om du undrar.  
Du som är vår medlem, hjälp de medlemmar som du vet är ensamma.  
Du, som känner dig ensam, är alltid välkommen till våra aktiviteter.  
Anmäl dig, chansen är stor att du upptäcker att det är fler som är i samma situation som du. 
 
Välkommen in i vår gemenskap! 

 
Studiecirklar 
En studiecirkel leds av någon som har speciell kunskap inom området och behöver ibland en anpassad lokal. 
Medborgarskolan hjälper till med kostnadsberäkning för deltagarna och kursledare. 
En kamratcirkel innebär att deltagarna delar med sig av sina kunskaper och tar gemensamt ansvar för träffarna. 
Medborgarskolan hjälper till med lokal. 
För båda alternativen gäller att man måste vara minst tre deltagare och minst ha tre träffar och föra 
närvaroförteckning som lämnas in. 
Är du intresserad av något så kontakta Gun-Marie Sjökvist Medborgarskolan tel: 0911 – 105 60 eller kontakta 
studiecirkelombuden Gunilla Nutti 070-636 65 51 gunilla.nutti@gmail.com Har du något som du vill veta mer 
om eller prova på så hjälper vi dig att komma igång med en kamrat/studiecirkel. Du är välkommen med idéer 
till nya cirklar.  

SPF Seniorerna Häggens medlemsträffar  
Till samtliga medlemsträffar anmäler man sig på det telefonnummer och den e-
postadress som anges i annonsen/gruppmejlet. Anmälan är viktig för att våra lunch/ fika-
beställningar ska fungera. Vid anmälan uppger du även om du är i behov av specialkost. 
 
Håll koll i PT och på vår hemsida! 
Annons kommer tisdagen i veckan före varje programpunkt för våra medlemsträffar 
och för PUB-aftnar torsdagar. 
 

 

mailto:gunilla.nutti@gmail.com


Studiecirklar våren 2020 
Linedance   Start: 21/1 kl.10.00-12.00 (forts. grupp) Ledare: Deltagarna själva 
         Kerstin Roslund ansvarig 

för närvarolistan 
 
Folkdans   Kursstart meddelas senare  Ledare: Rigmor Öhlund 
         Tel. 070-335 16 23 
 
Matlagning Herrar  Grupp 1 Start: 11/2 kl. 17.30-21.00 Ledare: Gösta Söderberg 
         Tel. 070-694 90 72 
   
    Grupp 2 Start:16/1 kl. 17.00-21.00 Ledare: Ove Lindblom 
         Tel.070-516 61 25 
 
Veg.Matlagning  Start: 15/1 kl. 16.00 -19.30  Ledare: Harriet Wennberg 
         Tel.0911-340 21 
 
GI-matlagning   Start: 21/1 kl. 17.30-21.00  Ledare: Mona Lindblom 
         Tel. 070-646 95 50 
 
SPF Häggens kör  Kursstart meddelas senare  Ledare:  

Gull-Britt Mårtensson 
 
Qigong    Grupp 1 Start: 27/1 kl. 10.30-11.30 Ledare: Mona Lindblom 
    Grupp 2 Start: 29/1 kl. 10.30-11.30  Tel. 070-646 95 50 
 
Mindfulness   Start 20/2 kl. 13.00-15.00  Ledare: Gunilla Nutti 
         Tel. 070-636 65 51 
 
Sällskapsspel                     Start 16/1 kl. 11.30-13.30  Ledare: 

Rolf & Harriet Wennberg 
Tel. 0911-340 21 

 
Passion för livet  Anmäl dig till Lena eller Sara   Ledare: Lena Esbjörnsson 
         Tel. 073-091 11 52 
         Sara Dahlberg  

Tel.070-288 03 92 
 
Mjuk slöjd   Start: 25/2 kl. 13.00 -16.00  Ledare: Gunilla Nutti 

Ta med din stickning, virkning,   Tel. 070-636 65 51 
Knyppling, sömnad eller annat,  
Så delar vi med oss av vår kunskap. 

 
Tillsammans mot ensamhet Kursstart meddelas senare   
 
EU-framtidsfrågor  Kursstart meddelas senare 
   

 



Styrelsen 2019: 
Ordförande  Sara Dahlberg    070-288 30 92 
   saradahlberg8@gmail.com 
 
v. ordförande  Gun Lindkvist                   070-282 51 47     
   gun.lindkvist@bredband.net  
 
Sekreterare  Synnöve Dellqvist     070-262 33 05 
   Synnove.dellqvist@bredband.net 
 
Kassör                           Karin Burman                 0730-866540 
                            karinburman49@gmail.com 
 
Ledamot            Hans Danielsson     070-678 75 75 
                             hans.danielsson@tornita.se 
 
Ledamot            Dag Wikman     070-627 08 27 
                            dag.he@telia.com 
 
Ledamot            Gunilla Nutti      070-636 65 51 
                            gunilla.nutti@gmial.com 
 
Ledamot             Torbjörn Lindkvist     070-309 51 16.  
                             tobbelindkvist@hotmail.com 
 
Ledamot            Ingbritt Dupuich     070-676 78 33 
                             kickandupuich@hotmail.com 
 
Medlemsavgift: 250 kr per år. Från och med 2016 gäller central uppbörd, vilket innebär att du betalar direkt till 
förbundet. Inbetalningskort kommer januari/februari. Du som ännu inte är medlem i SPF Häggen kontakta vår 
kassör Karin Burman. 
 
Förmånliga försäkringar för våra medlemmar kontakta Hans Danielsson 070-678 75 75 eller 
hans.danielsson@tornita.se      
 
Webbansvarig SPF Häggens hemsida: Hans Engström: hans.engstrom@levitonics.se 
Mer info om föreningen på vår hemsida: spfseniorerna.se/haggenpitea 
 
Eventuella ändringar av program, studiecirklar m.m. meddelas på medlemsträffarna, hemsidan och annons i 
PT. Gruppmail kan även förekomma 
 
Postadress: SPF Häggen, Hamnplan 4, 94161 Piteå, E-post: spfhaggen796@gmail.com 

 

VI SKULLE UPPSKATTA OM DU MEDDELAR OSS DIN MAILADRESS! 
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