
                                                                                                                                    

 BODEKULL KARLSHAMN 

 

MEDLEMSBREV NOVEMBER 2021 

Nästa månadsmöte blir den 17/11 kl 14.00 i Dans In i Bellevueparken. 

Månadsmötet är kostnadsfritt. För underhållningen svarar Jazz i Baljan. Därefter 

blir nästa månadsmöte den 15/12 i Dans In med traditionsenligt julfirande. 

Månadsmötet i januari blir den 19/1 2022 med Håkan Windahl med gäster. 

Årsmötet blir den 16/2 2022. Anmälan senast en vecka innan till våra 

månadsmöten: 0703-991673 eller via mail: info@SPFBodekull.se.                                                                                       

Vinprovning med rött vin den 19/11 kl 18.00 i Odd Fellows lokal Bodekullsvägen 

19. Anmälan till Kristina Wihlstrand 0703-234502 senast den 12/11 

VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM DELTAR I VÅRA 

ARRANGEMANG ÄR FULLVACINERAD  

Nya uppdrag i styrelsen: Vice webbansvarig är Brodde Nilsson och vice 
medlemsregisteransvarig är Paul Hedlund 
 
Resor: Nu när restriktionerna äntligen släpps är det dags att fundera på och planera nya resor. 
SPF Bodekull fortsätter sitt samarbete med Personalklubben Sydost, vilket innebär att våra 
medlemmar kan deltaga i Personalklubbens reseutbud. Du hittar detta på 
www.personalklubben.com. Anmälan till resorna sker till   Lasse Heimlander med E-post 
lasse.heimlander@karlshamn.se eller telefon 070-26500560   
                                                                                                                     

Seniorernas Hus: Besök gärna Seniorernas Hus på Regeringsgatan 7 för att fika, läsa 

dagstidningarna, använda våra datorer, titta på TV eller bara umgås för att undvika isolering.  

Se vidare www.seniorernashus.se eller annonsering i lokalpressen. Hörslinga finns nu i 

Seniorernas Hus.                                                                                                                                                                                                                                      

Arbetsgruppen för Seniorernas Hus består av: Ingrid Klemedsson, Göran Wising, Brodde 

Nilsson och Eva Leandersson 

http://www.personalklubben.com/
mailto:lasse.heimlander@karlshamn.se
http://www.seniorernashus.se/


Som medlem i SPF har Du ett antal förmånserbjudanden. Det gäller bl.a. elavtal, juridisk 

rådgivning, begravningshjälp, mobilabonnemang, försäkringar, tidskriftsabonnemang. Se 

vidare SPF Seniorernas hemsida under fliken ”Förmåner” eller kontakta någon i styrelsen. Du 

får bl a 20% rabatt på dagens lunch på Best Western och 20% rabatt på inträdet till 

Kreativum mot uppvisande av medlemskortet. Saknar Du Ditt medlemskort kan Du få ett nytt 

genom att kontakta medlemsansvarig Anette Kofod Jensen via mail: 

anette_kofod@hotmail.com eller tfn 0733764946.                                                                                       

Kolla med if-försäkringar att Du verkligen får medlemsrabatten. 

Mötesförsäkring 

Om olyckan är framme under ett möte eller arrangemang som SPF Seniorerna har ordnat, kan 

det vara tryggt att veta att du omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig ett bra 

skydd för direkta kostnader i samband med en olycka och i många fall möjlighet till ersättning 

för bestående funktionsnedsättningar. Mötesförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring 

och det är förbundet som betalar den. Mötesförsäkringen gäller under möte eller annat 

arrangemang anordnat av SPF Seniorerna, under oavlönat uppdrag förmedlat genom SPF 

Seniorerna, under den direkta färden till och från ovanstående aktiviteter. Med annat 

arrangemang avses övriga aktiviteter som anordnas av SPF Seniorerna. Detta kan exempelvis 

vara friskvårdsaktiviteter som boule och stavgång, studiecirklar av olika slag samt resor där 

SPF Seniorerna är arrangör. Försäkringen omfattar, Läkekostnader, Tandskadekostnader, 

Resekostnader, Merkostnader, Rehabiliteringsersättning, Medicinsk invaliditet, Dödsfall på 

grund av olycksfall. 

OBS! Om Du lämnar SPF upphör samtidigt Dina försäkringar hos Skandia tecknade via SPF.      

Telefonnummer och mailadress: Ni som inte anmält telefonnummer eller mailadress eller fått 

nytt mobilnummer och/eller ny mailadress måste meddela detta till Anette Kofod Jensen som 

är registeransvarig (anette_kofod@hotmail.com).  Detta för att vi snabbt via mail eller SMS 

skall kunna informera om ändrade aktiviteter. 

Vi vill bli fler: Du som redan är medlem är den bästa rekryteraren. Berätta därför för Dina 

bekantar om föreningen och våra aktiviteter och föreslå att de anmäler sig som medlemmar.  

Till alla sångintresserade SPF-are: Är Du intresserad av att sjunga i kör tillsammans med andra 

sångintresserade medlemmar är Du välkommen till Seniorernas Hus Torsdagar KL 10.30.                       

SPF-bridgen vill bli fler: Är Du intresserad kontakta Göran Bengtsson, tel 0705-613 889  Vi 

spelar torsdagar kl 13.00 – 17.00 Odd Fellowhuset, Bodekullsvägen 19  

  

Styrelsen för SPF Bodekull                                                                                                                                                               

Paul Hedlund, ordförande 


