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Läs detta först!

Bästa medlemmar i SPF Vintergäcken!

Nu har vi kommit in i december månad 2020 och kan konstatera att vi har drabbats av en 

andra våg av pandemin. Antalet insjuknade ökar men fortfarande är antalet avlidna inte lika

dramatiskt som det var på våren. Låt oss hoppas på en bättre trend.

Det är ett omfattande arbete att boka in artister, lärare och gäster till våra aktiviteter.

Det är lika omfattande att tvingas avboka dessa om det skulle bli nödvändigt.

Man kan fråga sig om det är någon idé att göra ett program för våren som det ser ut nu.

Vår slutsats är att vi skall göra ett program. Detta i tron att även om det blir i ovanliga former,

så har vi medlemmar som önskar och behöver stimulans från fler än de närmsta anhöriga.

Sannolikt blir det i annorlunda former…

Månadsmöten kommer att hållas på angivna tider. Om vi inte kan träffas fysiskt, så kommer

vi att hålla mötena "digitalt". De artister och gäster som är villiga till att framträda "digitalt"

kommer att göra så. 

Kurser, Föredrag, Studiebesök och Resor: vi presenterar listor på aktiviteter som vi kommer

att försöka genomföra. Som framgår av listorna så saknas ibland datum och plats. 

Det betyder att vi kommer att bjuda in senare via hemsida och mail.

Plats för aktiviteten kan komma att bli "digitalt" i stället för fysiskt.

Årsstämman senarelägges!
Stämman skall hållas i februari, 2021 var planerad till 18 februari

Med hänsyn till pandemin kommer stämman att hållas vid en senare tidpunkt nästa år

Till detta återkommer styrelsen.

Det blir alltså extra viktigt att vara observant på hemsida och inkommande mail.

Bästa hälsningar

Håkan Söderström

Program Våren 2021
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Som medlem får du:

- Ett fylligt program med stort utbud
- Tidningen Senioren
- Bra försäkringar
- Medlemskort med rabatter
- Din röst i kommunens pensionärsråd KPR
- Nya vänner och trevlig gemenskap

Medlemsförmåner:

- Erbjudanden om lokala rabatter (hemsidan)
- I tidningen Senioren finns rikstäckande

rabatter.

Övriga styrelsemedlemmar:

Leif Allvin
Bengt G Bengtsson
Britt-Marie Boisen
Anders Hultin
Birgitta Jernström
Jan-Erik Johansson
Barbro Månsson
Britt-Marie Sollinger

Program Våren 2021

Kontakt med SPF Seniorerna Vintergäcken
Postadress:
c/o Barbro Månsson
Skogsvägen 10
435 38 Mölnlycke

Telefon: 0701 88 65 25
E-post: spfvgack@gmail.com

Ordförande Håkan Söderström
Tel: 0725 77 96 56
E-post: hakansod@gmail.com

Kom ihåg att titta på vår hemsida. Saker händer 
och programpunkter ändras. Sidan är oftast 
uppdaterad med det senaste.

www.spf.se/vintergackenmolnlycke

Vi samarbetar med 
Studieförbundet Vuxenskolan 

Månadsmöten

Våren 2021 vet vi ännu inte om vi kan ha 
"fysiska" möten. Det meddelas senare.
Blir det inte fysiskt så blir det "digitalt".

Start kl 15.30.

Torsdag 21 januari
Historisk föreläsning av Johan Sundeen 

Torsdag 18 februari
Meddelas senare

Torsdag 18 mars
Som ovan.

Torsdag 15 april.
Som ovan

Torsdag 20 maj.
Som ovan.

Torsddag 10 juni
"Musik vid vattnet"

Föredrag

Eventuella föredrag våren 2021.

Öppet datum kl 13.15
"Att påverka politiken i vår kommun"

Gunnar Häggström förklarar hur 
kommunen styrs och hur man kan 
påverka besluten.

Öppet datum klockan 13.15
Carl Follin har arbetat för SIDA i Mongoliet
och har upptäkt ett fascinerande land

Öppet datum kl. 13.15
"Vad händer med tänder".
Information om tandhälsa för oss i mogen 
ålder.

Anmälan till Håkan Söderström
hakansod@gmail.com
0725 77 96 56

Övriga styrelsemedlemmar:

Leif Allvin
Bengt G Bengtsson
Britt-Marie Boisen
Anders Hultin
Birgitta Jernström
Jan Erik Johansson
Barbro Månsson
Britt-Marie Sollinger
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Kursprogram
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Studiebesök
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Inga resor är ännu planerade för våren 2021

Resor


