
 

 

Julhälsning till alla fina vänner i SPF Seniorerna Bogesund! 

Allra först vill jag Tacka Er alla som på olika sätt hjälper till så att vår Seniorförening 

är aktiv och blomstrar. 

Tack alla medlemmar, funktionärer och styrelsemedlemmar, Ni är alla värdefulla, Ni 

sprider glädje och gör nytta. Vi är drygt 650 medlemmar, i dessa ingår ca 50 funktionärer 

och 9 styrelsemedlemmar. Vi har också förmånen att ha nästan 50 vänmedlemmar. Detta 

är en rikedom och vi har många att tycka om. 

Årets första julkänsla fick vi i Gullereds kyrka där vår egen kör Seniorton medverkade. 

Med Curt Lansenfeldt vid taktpinnen så kan det inte bli annat än bra och njutbart, det var 

också härligt att se den glädje över att tillhöra Seniorton som körmedlemmarna visade. 

Nästa gång vi får njuta av dem är på årsmötet. 

Traditionsenligt fick vi besök av Ulricehamns lucia med tärnor, det var även i år en fin 

musikalisk upplevelse. Allanssons julbord var en annan upplevelse, så gott det var och 

Carolina Davidsons fina tal där Tro, Hopp och Kärlek var viktiga byggstenar, tänkvärt och 

lärorikt för oss alla. När vår Elsa satte sig vid flygen och spelade ”Nu tändas tusen juleljus” 

och vi sjöng unisont då blev det en varm och go stämning som jag hoppas vi kan bära med 

oss över julhelgen.  

Vill ni ha en upplevelsejulklapp till er själva eller ge bort till någon ni tycker om så ring 

gärna Roy Olausson 0708 29 04 55 eller mig/Ulla Zander 0706 73 37 56 så fixar vi det, än 

är det några dagar kvar tills tomten kommer. Priset är 200.-/prisvärt för en härlig må bra 

eftermiddag den 18 februari med Arturéns på scen och Göran Åhlfeldt vid pianot. 

Vi har nu en ny hemsida och den hittar ni lätt till genom www.spf.se/bogesund, den är 

alltid uppdaterad även om det är jullov. (Tack Ulla A) 

Den 10 januari skickar vi ut kallelse till Årsmötet samt valberedningens förslag. Medlems-

avgiften för 2017 är 220 kronor. OBS!! Nytt för 2017 är att vi har central uppbörd för med-

lemsavgiften. Det innebär att inbetalningskortet kommer i separat brev från Stockholm, 

använd detta. 

Nästa månadsträff är den 11 januari, då får vi träffa Lena Matthijs, polismästare och 

områdeschef. Rubrik på hennes föredrag är ”Polis i verklighet och fiction”. 

Den 17 januari är det lunchträff på Kullen. Vi får då träffa vår nya anhörigkonsulent i 

kommunen, Maria Hagiwara som presenterar sina arbetsuppgifter. 

Årsmötet är den 8 februari och Alla Hjärtans Dag den 18 februari. Så bra det kan bli. 

Nu kommer några fina helgdagar som vi kan njuta av och vid behov hjälpa varandra. 

Naturligtvis jobbar vi SPF´are för att ” Varje dag göra någon glad.” 

Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år och det bästa inför det nya året. 

Ulla Zander 

ordförande 

http://www.spf.se/bogesund

