
Åmål i september 2021

Kära SPF-medlem!
Inte kunde vi väl tro att vi skulle få uppleva en världsomfattande smitta när vi senast träffades 
på ett medlemsmöte – i januari 2019! Pandemier är något som har följt mänskligheten genom 
alla tider, alltifrån den Antoniska pesten år 165-180 med 3-5 miljoner döda till det som plågar 
mänskligheten idag, Covid-19. Så mycket har hänt under de här ett och ett halvt åren som har 
gått. Vi som tillhör den äldre delen av befolkningen har fått vara försiktiga, många har blivit 
ensamma och isolerade och i början av pandemin fick många sätta livet till på grund av brister i 
äldreomsorgen, vilket var en skam för Sverige. Men vi har också lärt oss mycket, såväl inom 
sjukvård och äldreomsorg som på individnivå. Och nu – äntligen – känns det som om vi kan 
börja träffas igen. På riktigt och inte via dataskärm och telefon, som vi är innerligt trötta på nu!

SPF Åmåliternas styrelse har, trots pandemin, valt att träffas regelbundet på coronasäkert 
avstånd och vår tappra friskvårdsgrupp har samlat medlemmar till promenader, minigolf och 
andra utomhusaktiviteter. Representanter för Kommunala Pensionärsrådet har fortsatt att träffa 
våra politiker och även Äldrerådet har kunnat ses. Även några bouleentusiaster och 
bridgespelare har fortsatt att träffas i ett begränsat antal, men i övrigt har all verksamhet legat 
nere. 

Men nu känns det som det är dags igen! Vi är fullvaccinerade, de flesta av oss, och vi ska 
försöka göra det så smittsäkert det bara går genom att följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

En del förändringar blir det, dock. Eftersom kommunen har dragit ner vårt föreningsbidrag 
ganska ordentligt och vi gärna vill behålla vår fina lokal att ha cirklar och andra sammankomster
i, så måste vi hitta sätt att stärka upp föreningens kassa. Vi vill inte gärna höja medlemsavgiften,
utan försöker göra det på andra sätt. Därför kommer vi att ta ut en avgift på 50 kronor för 
månadsträffarna, då ingår kaffe och smörgås och en lott på entrébiljetten. I stället för årgångar 
kommer sex vinster att lottas ut; vin, choklad eller trisslotter. Här får vinnarna helt enkelt välja i 
den ordning dragning sker. Eftersom vi serverar smörgåsar så måste vi ha en anmälan en vecka 
före månadsmötet. Telefonnummer och mailadresser till oss i styrelsen medföljer detta brev. Vi 
lägger även ut en lista i entrén till vår lokal, där man kan skriva upp sig. Man kan ju också passa 
på efter den första månadsträffen att anmäla sig till nästkommande.

Vi kommer också att höja tio-kronan till en tjuga, det vill säga att alla som på något sätt utnyttjar
lokalen för studiecirklar eller annat får betala tjugo kronor/gång. I september/oktober planerar vi
även att göra en ordentlig satsning på att värva nya medlemmar genom en inbjudan till nyblivna 
pensionärer. 

Programblad och en lista på studieverksamheten hösten 2021medföljer detta brev. Hoppas du 
ska hitta något som ska passa dig, kom annars med förslag så ska vi försöka tillgodose dem. Väl 
mött till våra olika aktiviteter! 
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