
Maj 2022

Kära Ankaret-medlem!

”Sköna maj” är här, solen värmer men vindarna är dock fortfarande kalla.
Det positiva är att den skira grönskan tar det lugnt.

Nu närmar sig SPF Seniorernas Folkhälsovecka den 16-20 maj. Det är ett 
omfattande program som erbjuds.

Under veckan försöker vi att på olika sätt vara ute och göra enkla övningar. Att bara 
komma till Boulognern kan vara tillräckligt för en del. Vi har olika förutsättningar 
och förmågor och man skall försöka hitta det som känns bra och framför allt roligt.
Vi håller tummarna för fint väder.

Våra SPF föreningar i Gävle kommun har gått samman och ordnar aktiviteter varje 
dag med start kl 10.00 i Boulognerskogen.

OBS! Tillägg till fredagens program den 20 maj
10.00 Avslutning med aktiviteter vid lekplatsen, Agnes von Krusenstjernas Allé.
”Dans soft” med Friskis och Svettis. Inga gympakläder behövs. Efter passet bjuds på 
dryck och fredagsgodis, kubbspel och prisutdelning för tipspromenaderna.

Kultur och fritid tillsammans med Länsmueeet bjuder på stadsvandringar varje 
eftermiddag 14.00 – 15.00

Förbundet centralt sänder digitala föreläsningar om hälsofrågor. De föreläsningarna
ligger kvar och man kan ta del av dem även efter folkhälsoveckan.

Närmare information om alla aktiviteter ang tider och innehåll från ovanstående finns
på vår hemsida  under rubriken Aktiviteter/Folkhälsovecka.
www.spfseniorerna.se/ankaret

http://www.spfseniorerna.se/ankaret


Den 1 maj öppnade Café Sommargläntan i Boulognerskogen. Där kan man fika och 
även äta lunch om man så önskar. De har öppet alla dagar 11.00 – 18.00.

Varmt välkommen att delta i aktiviteterna eller att bara ta en promenad och träffa 
andra ”motionärer”!

OBS! Alla är välkomna även om man inte är medlem i någon SPF-förening, så ta 
gärna med en vän!

Vår avslutande träff för den här terminen är Vårlunchen tisdag den 24 maj kl 13.30 
på Skärgårdskrogen i Utvalnäs.
Inbjudan har skickats till alla som har mailadress och finns även på vår hemsida.

Den 14 juni gör vi en utflykt till Limön där vi får en guidad vandring. Inbjudan och 
mer information kommer!

Ankarets styrelse önskar alla medlemmar en skön och stärkande sommar!

Gunilla Strandgren
gunillastrandgren@gmail.com
070-388 53 71

mailto:gunillastandgren@gmail.com

