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April 2021 

Ordförandes tankar 

 

Nu har vi lämnat januari, februari och mars månader, det har vari blåsiga och kalla. April är 

här och det blir ljusare och ljusare. Man känner i luften att värmen är i annalkande. Påsken är 

här och då vill vi umgås, men fortfarande så finns en hel del hinder. Föreningens medlemmar 

har träffats under kontrollerade träffar, haft trevligt tillsammans över en bit mat och sociala 

delar, som jag tycker är oerhört viktigt för oss människor. Inte förglömma att vi är flockdjur. 

 

Ja, det har även varit en dopp i Sundet, kallt som tusan om benen, men vi gjorde det, jag och 

Eva… 

 

En del medlemmar har gått samman och köpt en husbil, invigningen blir i slutet av april. Det 

är stor frihet att kunna åka iväg och se den vackra naturen som vi har. Oftast glömmer vi att 

det finns mer än asfalt och betong.  

 

Nu närmast i maj månad så kommer föreningen att åka på Spa och bad till Lögnäs gård. Ser 

fram emot den lugna och lantliga atmosfären, äta gott, spa bad, avslappning och umgås med 

våra fina medlemmar i föreningen.  

 

Styrelsen kommer att ha heldagsplanering i slutet av april, som alltid är det viktigt för före-

ningen hur vi i styrelsen och medlemmar utvecklar nya idéer och framtiden. Det är mycket 

diskussion om den digitala i Förbundet och i samhället. 

 

Önskar er alla en GLAD PÅSK. 

Josefin Forsberg 

Katten där bak men 
var är musen? 



 

                                                       2  

Torsdagen den  18 mars samlades en del medlemmar på Madame Moustache för att äta 
dagens lunch. Vi fick ett eget rum med bord utplacerat på behörig avstånd från varandra 
och noggrant övervaka av personalen. Allt för att vi skulle känna oss trygga. 
 
De flesta åt ”dansk fläskesteg” men vår kassör föredrog ärtsoppa med pannkakor till stor 
belåtenhet vilket tydligt kunde höras. 
 
Innan maten intogs påminde ordförande om att vi nu hade passerat 1 år som förening på 
vilket vi skålade. 
 
Alla som var där 16 st. tyckte det var trevligt att kunna ses igen och planer smiddes på att 
snart så kan vi ses på nytt och då ..... 

 
 
 
 

Vad har hänt sedan senast? 



 

                                                       3  

Det är är på gång närmaste tiden fram till sommaren 

Plats: Sachsen på Södergatan 84 
 

Serveras: Smörgåstårta inkl. dryck, kostnad 140 kr 
 Anita Karlsson 070-615 49 09 

 

Anmälan är bindande! 
 

Betalning: Insättning på bankgiro 5502-2537, 
                   Swish 1232617025 eller kon tant 

Obs!  Ange namn och mötesdag på inbetalningen.. 

Vi turar den 25/4 kl. 14.00 med Aurora.  
 
En liten trevlig sammankomst. 
Den som är intresserade kommer till Knut-
punkten. 
 
Var och en köper sin biljett. Enkel pension-
ärsbiljett kostar 42kr. 
 
Välkomna 
Anita Karlsson 

Torsdag 20 maj Medlemsträff  
kl. 15.00 
 
Mingel och Quiz under led-
ning av vår egen ”maestro”. 
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Det är är på gång närmaste tiden fram till sommaren 

SPA med hotell 25-26 maj. 
Vardagslyx för seniorer, del i dubbelrum, 3-rätters middag på kvällen och frukost 
dagen efter. 

Plats: Lögnäs gård, Laholm 
Pris: 1190 kr 

 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 
 

Sista anmälningsdag: 10 april 
Anmälan: Anita Karlsson 070 615 49 09 

Obs! Glöm inte att berätta om ni har någon matallergi eller äter vegankost när ni anmäler 

er. 

Det går bra att bara delta till middagen. En trerättersmeny kostar 495 kr. går bra att beställa 
2 rätters eller bara en rätt. Beställer på plats. 

 
Vill du bara delta till middagen, hör av dig till Monica Lindman tel.  0707-230602 senast 

den 10 april. 
 

Tid informeras om senare kan vara omkring kl 1800 eller kl 1900. 

Kan det bli en upplevelse av variation på bubbel? 

Efter urlakning behövs påfyllning 

Kanske några 
”prospects”, de 
tycks vara några 
sunda personer. 

tel:0706-154909
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Det är är på gång närmaste tiden fram till sommaren 

Måndagen 14/6 Till Ven med båt  och övernattning  

  
Begränsat antal platser! 

 
Anmälan: Anita Nilsson: 070-350 99 67 

 
Samling: Återkommer med mer info 

 
Betalning: Halva kostnaden 500 kr betalas senast 8/4 och resterande senast 10/5. 

Betalning görs antingen till bankgiro 5502-25337 eller Swish 1232617025 

I resan pris på 995 kr ingår eftermiddags-
kaffe, tre rätters kvällsmeny, frukost och 
övernattning i 2-bädds rum. 
Kostnaden för båtresan tillkommer. 

Mycket omtyckt evenemang i fjol.  
Förväntad stor efterfrågan på platser. 
 

Passa på 
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Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet 
 

Ordförande: Josefin Forsberg tel. 073 394 6376  
 ordf@spfsundet.se 
 
Vice ordförande: Anita Karlsson tel. 070 615 49 09  
 vordf@spfsundet.se 
 
Sekreterare: Lisbeth Ek tel. 070 110 25 50  
 sekr@spfsundet.se 
 
Kassör: Lars Teinvall tel. 072 336 08 84  
 kassor@spfsundet.se 
 
Ledamot: Anita Nilsson tel. 070 350 99 67  
 event@spfsundet.se 
 
Ledamot: Barbro Eliasson tel. 070 110 25 50  
 babseliu@spfsundet.se 
 
Ledamot: Lars-Erik Johansson tel. 072 902 13 09 
 larsolisen@gmail.com 

 

 
Funktionärer 

 
Valberedningens ord: Göran Frank  tel. 073 116 91 33  
 valordf@spfsundet.se 
 
Valberedningen: Anders Hansson  tel. 073 507 68 38  
 valberedning@spfsundet.se  
 
Revisor: Bernt Lindman  tel. 070 575 18 20  
 revisor@spfsundet.se  
 
Revisor: Anita Nyberg  tel. 072 303 60 31  
 revisor2@spfsundet.se  
 
Webb redaktör: Christer Ytterberg  tel. 070 899 65 01 
 kansli@spfsundet.se 
 
Eventgrupp: Anita Nilsson  tel. 070 350 99 67  
 event@spfsundet.se 
 
 Anita Karlsson  tel. 070 615 49 09   
 vordf@spfsundet.se 
  

 Monica Lindman  tel. 070 350 99 67  
 event2@spfsundet.se 
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