
 

                             Program 2021 

 

 
 

SPF är en politisk neutral organisation, som har till uppgift att tillvarata 

pensionärernas intressen. 

SPF Olofströmsbygden omfattar Olofströms kommun och har mer än 300 

medlemmar. 

Avdelningen har olika aktiviteter som boule, studiecirklar, resor, vandringar mm. Du 

kan utnyttja vår lokal genom att kontakta Torsten Cairenius eller tel. 076-87 11724 

Har du problem att ta dig till månadsmöte eller annan aktivitet så kontakta Gunni-

Ann Berggren tel. 070-256 29 13 eller Bertil Thomasson tel. 070-644 15 72. 

Styrelsen har beslutat att vår lokala organisation skall anpassas till distriktets. Detta 

innebär en arbetsfördelning mellan styrelseledamöterna enligt följande utseende: 

 

• Äldrefrågor Bertil Thomasson 070-6441572 

• Utvecklingsfrågor Gunilla Wahlgren 073-0531148 

• Interna frågor Torsten Cairenius 076-8711724 

• Säkerhetsfrågor Lennart Mörngård 070-3646591 

• IT-frågor Arne Larsson 070-7341878 

   

Genom att styrelseledamöter tillsammans med medlemmar utanför styrelsen skapar 

effektiva arbetsgrupper kommer vår verksamhet att kunna utvecklas. 

Vi söker medlemmar som är intresserade och villiga att ingå i någon av grupperna. 

Tag kontakt med den gruppledare där Du tror att din erfarenhet kan bidra med till 

utveckling av vår förening. 

Årsavgiften är 250 kr och omfattar de avgifter som även går till distrikt och förbund. 

Som medlem erhåller varje hushåll SPF-tidningen SENIOREN, som utkommer med 

nio nummer per år. Nya medlemmar kontaktar Torsten Cairenius för vidare 

information. torsten.cairenius@oktv.se 

mailto:torsten.cairenius@oktv.se


Program SPF 2021 
 

Våren 

 

  

Januari torsdag 28/1 

kl 14.00 

 

Ingmar Skogar ”Indien - Djungelbokens värld. 

Februari torsdag 25/2 

kl 14.00 

 

Årsmöte 

Underhållning Torsten Arnbro. 

Mars torsdag 25/3 

kl 14.00 

 

Seniorkonsulent Lena Persson och anhörigkonsulent 

Maria Olofsson informerar. 

Maj fredag 28/5 

 

Vårresa ”Retromedley & Max Carling” 

Juni torsdag 17/6 

kl 14.00 

 

”Sommarmat” 

Hösten 

 

  

Augusti torsdag 5/8 

kl 14.00 

 

Grilleftermiddag vid Södersjön med tipsrunda. 

 torsdag 26/8 

kl 14.00 

 

”Vilket väder? - Vilket väder!” 

Metereolog Mats Andersson. 

September torsdag 23/9 

 

Claes Rudestam ”Drömmen om Amerika” 

Oktober torsdag 21/10 

kl 14.00 

 

Höstbuffe´ 

November  

 

torsdag 25/11 

kl 14.00 

 

Vissångare Leif Turesson ”Landhugg och 

strandhugg-en resa till land och hav” 

December fredag 10/12 

kl 16.00 

Lucia i Mariasalen 

 

 

 

Alla medlemsmöten äger rum i Hembygdsgården, Jämshög om inget annat anges. 

Anmälan om deltagande till månadsmöte görs senast söndagen före till Bertil 

Thomasson tel.070-644 15 72 eller thomassonbertil@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:thomassonbertil@gmail.com


Planerade aktiviteter för 2021 

 

 

Boule Sommartid i bouleplanen tisdagar kl 

13.00 till 15.00 På vintern spelar vi 

inomhus samma tid, 

Ledare? 

 

Motionsvandring i 

hembygden 

Samling vid vandringens början. 

Onsdag 09.00 

Monika Petersson tel. 073-050 78 50 

 

Motionsvandring 

(kortare) 

Samling vid Blåsegylet torsdag 10.30 

Birger Tholén Tel. 07-389 61 40 

 

Historia Vuxenskolan tisdag kl 10.00 

Gun Ivicic 073-089 53 40 

 

Körsång Körsång Högavångsskolan 

Tisdagar kl 16.00 

Monica Andkvist tel. 076-898 45 82 
 

Skrivarcirkel 
 

I samarbete med Olofströms berättarklubb 

Börje Williamsson tel. 070-743 99 50. 

 

Bokcirkel Gunilla Wahlgren 073-053 11 48 

SPF-lokalen, Bredgatan 10. 

 

Vinprovning Tid och platsmeddelas senare 

 

Matlagning för herrar 

 

Tid och plats meddelas senare 

Jacek Jurkowski 
 

Diskussionsforum Tid och plats meddelas senare 

Erik Tenland 

 

Linedance Tid och plats (Gränum Folkets hus) 

meddelas senare. 

Lena Mattson 

 

 

 

SPF Olofströmsbygden samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan. För avgifts- 

belagda kurser, se SV:s program. 
 

Vid andra aktiviteter, läs i lokaltidningarna på spalten för notiser i Olofström, eller gå 

in på vår hemsida, SPF.se/Olofstromsbygden.  



 

 

 

För studiecirklar i egen regi, se vår hemsida.  

 

Vi kan alla känna oss ensamma ibland och skulle vilja ha någon att prata med, eller 

behöver hjälp med vardagsbestyr, kanske över en kopp kaffe, så kontakta gärna 

Gunni-Ann Berggren tel. 070-256 29 13 eller gunni.ann.berggren@gmail.com 

 

 

Följande regler gäller för anmälningar och avbeställningar vid resor arrangerade av 

föreningen.  

• I programmet skall förutom sista anmälningsdag och betalningsdag även anges 

hur många som kan deltaga. 

• De först anmälda kommer med på resan. 

• När resan är fulltecknad noteras reserver i den ordning de anmäler sig. 

• Om resan inte blir fulltecknad före sista anmälningsdag går erbjudande till 

anhöriga, vänner och bekanta. 

• Avbeställning skall göras så snart som möjligt så att reserv kan kallas in. 

• Vid återbud efter anmälningstidens utgång debiteras den kostnad föreningen 

får. 

 

 

Ett varmt tack till våra sponsorer som bidragit till tryck 

och distribution av programmet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:gunni.ann.berggren@gmail.com

