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Nyhet !!    Nyhetsbreven kommer i fortsättningen att benämnas Information  osv.   
  

Vi vill påminna om några händelser och andra viktiga frågor.                                                                                                                                        

 

Digitalt uppträdande 

Vi har genomfört ett digitalt uppträdande genom Vuxenskolans försorg. Jennie Wernersson sjöng ljuvligt 

och spelade gitarr. Nu är det dags igen. 

Det är trubaduren Johan Ljungkvist som kommer att sjunga och spela för dig  

den 20 maj 2021 kl. 14.00 – 14.30.  Han skulle ha varit på Malmaberg den 6 april 2021.  

Men hur kan du höra honom sjunga i din mobiltelefon eller i din dator ? 

Jo, du lämnar ditt namn, telefonnummer  och mailadress till vår mail info@spftomas.se eller till Kerstin 

Frykberg  070 – 884 42 30  före den 18 maj kl. 18.00. Meddela också om du vill använda din dator, 

surfplatta eller mobiltelefon. Det här kostar dig ingenting. SPF Tomas bjuder på underhållningen.   

Sedan får du en länk till din mailadress under onsdagen den 19 maj 2021 så kopplar du upp dig den 20 maj 

2021 efter kl. 13.00.    Kl. 14.00 kör vi igång. 

Om det krånglar – ring Paolo Sandbom  Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland   010-410 12 22.   

 
Årsmötet 

Vi arrangerar årsmötet onsdagen 26 maj kl. 16.00 i Culturen Stora Salen i Kopparlunden 

 

 Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på vår hemsida från 20 maj 

2021. Dessutom kommer dessa handlingar att finnas vid ingången till årsmötet i viss omfattning så det är 

tacksamt om du skriver ut det du tycker är väsentligt.  

 

Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och de ger oss grönt ljus om vi inte är 

fler är 150 personer i den här lokalen. Vi måste hålla avstånd mellan sittplatserna. Det är ett krav.  

De rekommenderar munskydd.     Ingen kaffeservering är tillåten.  

Vi ska vara medvetna om att detta är vad som gäller i dagens läge men situationen kan förändras.  

 

Varmt välkomna 

 
Efterlysning 

Vi söker bland våra medlemmar en Webbredaktör för att bl.a. sköta hemsidan. Vi är i stort behov av denna 

tjänst. Vi måste hitta en lösning. Det är akut. Kontakta Lennart Thern Tel. 070 – 729 78 88. 

 

Vi behöver fler medlemmar. Ett medlemskap innebär att man stöder SPF Seniorerna i strävan för bättre 

villkor för oss pensionärer och alla andra förmåner som vi erbjuder samt tidningen Senioren 9 ggr per år.  

Om du värvar en ny medlem kan du bli miljonär!!!  Det kan vara din maka/make, bekant eller granne.  

Eller en förtidspensionär (eller vad det heter numera). 

En Sverigelott från Förbundet och en Trisslott från SPF Tomas.  

Viktigt är att du kontaktar en i styrelsen för att det ska fungera. 

 

 

Många hälsningar från Styrelsen inom SPF Seniorerna Tomas 
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