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Bästa SPF:are                     Vecka 13 2018 
 
Så går vi in i påskveckan. 
Butikerna svämmar över av små påskliljor men ingen verkar känna 
för att ta hem blommorna – det är för kallt och för mycket vinter än. 
 
Hoppas att vi ses, många av oss, på månadsmötet denna 26 mars.  
 
* Onsdag den 28 mars är det ingen veckovandring 
 

 Onsdag den 28 mars är det studiebesök på Friends Arena 
 
* Onsdag den 28 mars klockan 11.45-ca 13.00 är det lunchkon-
sert på Operan. Det är Beethovens trio i B-dur op 97 som spelas 
och till det äter man en matig sallad med bröd, dryck och kaffe. De 
som bokat detta evenemang får säkert en minnesvärd stund. 
 
Den 21 mars hade styrelsen ett arbetsmöte med en diger dagord-
ning. Vi planerade höstens aktiviteter och nästa programblad 
måste fram. Håkan Thunberg håller i programbladet. Är det något 
program du skulle vilja att styrelsen tar upp – skicka ett mail. Vi är 
mycket glada för nya förslag. 
 
Den 16 maj kommer vi att anordna VÅRFEST med buffé. Ingegerd 
Johansson håller i trådarna. Vi hade en mycket lyckad julfest så vi 
försöker göra ungefär liknande denna gång och med ett bra pris! 
 
Saga Andersson försöker ordna Afternoon tea med ev. visning på 
Sturehofs slott. Vi har gjort det en gång tidigare och det blev väl-
digt lyckat. Slottet är ”lagom” stort, kakelugnarna är otroligt vackra 
och det finns en välsorterad shop också. Vi drack te och kaffe i en 
av salongerna och det var uppdukat ett riktigt gottebord med mas-
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sor av små mumsiga bakverk och förstås också scones med visp-
grädde och jordgubbssylt. Vi återkommer med datum. 
 
Den 19 april är det vår tur att ha PUB-träffen i Seniorhuset. Plane-
ringen handlar om blommor i trädgård och balkong. Vi får se om vi 
lyckas med upplägget. Som alltid är det festkommittén som gör 
smörgåsar och annat gott. 
 
Övrigt styrelsearbete handlar om Seniorveckan som kommer till 
hösten. Här spånade vi fram flera trevliga aktiviteter som SPF ska 
stå för. Här kan vi behöva fler SPF:are som hjälper till. 
 
Vi diskuterar ett samarbete med SeniorNet och PRO om och på vil-
ket sätt vi kan hjälpas åt att minska den ”digitala klyftan” dvs hur 
vi kan göra det lättare att förstå och använda datorer och smarta te-
lefoner. Mer och mer sker idag över nätet även när det gäller hälsa 
och sjukvård. 
 
VAD VILL DE LOKALA POLITIKERNA – egentligen!? 
Onsdagen den 18 april, Klockan 14.00-16.00 kommer vi att an-
ordna en politikerutfrågning i Tumbascenens foajé  
Vi hoppas förstås att det ska komma många som ställer de lokala 
partiföreträdarna mot väggen med massor av intressanta och vik-
tiga frågor. Till förra valet gjorde vi likadant och då var vi drygt 120 
SPF:are som vid tre tillfällen ställde frågor. I år kommer vi bara att 
ha ett enda tillfälle – så pricka in den 18 april redan nu i din kalen-
der. 
 

 
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt  
 

        GLAD PÅSK!!! 


