
 

 

 

December 2020. 

Hej alla SPF:are i Svenljunga 

Vi har alla haft ett mycket märkligt år, med mindre rörelsefrihet för oss alla. 

Vår programkommitté hade jobbat fram ett mycket bra program för våren och hösten, men tyvärr 

fick vi skjuta på allt efter Mars månad.  

Även vår resekommitté hade också flera trevliga resmål på gång i år men inget bussåkande var 

aktuellt. Ändå försökte man att göra resor med egen bil.  

Kaffekomittén har varit med på nästan alla evenemang och fixat och ordnat så att alla blivit mätta 

och glada. 

Inget gym, Lättgympa, Canasta, Bridge eller Bowling. 

Dock har våra promenader hållit igång hela tiden,  

Styrelsen har under detta året ändå träffats i stort varje månad, både utomhus och via digitala 

medier. Så fick vi försöka att inte ställa in utan ställa om.     

Vi har ändå Coronasäkert kunnat genomföra flera träffar sedan april: 

Juni Gräne Gruva 

Augusti Hids festplats och Golfmästerskap 

September Studiebesök på CC:s i Äspered  

Oktober Strömsfors bruk 

Vi hade faktiskt planerat ända fram till i mitten av november, hur vi skulle fira Lucia, men tyvärr när 

de nya restriktionerna kom så sprack planerna där också.  

Då tänkte vi att ge lite plåster på såren, till alla medlemmar, en lite kompensation för att vår 

verksamhet inte blev vad vi tänkt, ett presentkort på 50:- på Ica i Svenljunga och Tranemo. 

Nu ser vi framåt och hoppas på ett bättre 2021. 

Angående promenaderna från ICA på onsdagar kl.10.00 har styrelsen beslutat att bjuda på fika 

hela vintern och våren. Fikat kommer att serveras på hemligt ställe utmed promenaden, men med  

möjlighet att gå både en kort eller lång sväng. Promenadansvariga kommer att finnas vid starten, 

vid ICA:s parkering. Start redan onsdag 16 december, med uppehåll över Julhelgen.                                         

Allt sker med distans och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

Va rädda om er. 

Styrelsen för SPF Seniorerna Svenljunga 


