
  

 

 

 
  

 

 SPF Syrenen – Kurser och studiecirklar m.m.  
 

 
Släkt- Sök dina rötter och dina förfäder. Du kan få många överraskningar och det kan leda till  

forskning en resa i historien. 
 
Bridge och Social samvaro och gymnastik för hjärnan är en lämplig kombination, som förgyller andra 

sällskaps (och kanske förlänger) tillvaron. Bridge en gång i veckan kan tillfredsställa ovanstående  

spel ambitioner och kanske även ev. tävlingsinstinkt 

med kort Onsdagar kl. 13.00 – 17.00 i Sandvikens Bridgeklubbs lokal, Storgatan 27. 

 Kontaktperson: Anita Beskow tel. 070-5210055 

 

Bridgekurs Om det finns tillräckligt många intresserade för en nybörjarkurs i bridge på dagtid så   för 

 ordnar Sandvikens Bridgeklubb gärna det. Kursavgiften beror på antal deltagare.  

nybörjare Ring för intresseanmälan till Tore Enbarr tel. 026-258869 
 

Datakurser   Vi har och kan göra kurser för alla med olika förkunskaper  

  Om du är intresserad kontakta Evy Blom, evy.blom@hotmail.com el. 070-7714706  

 

Körsång Att sjunga i kör ger social samvaro och mycket glädje. Kom med i SPF-kören Syrenen under 

ledning av Gunnar Aldén. Övning torsdagar 09.30 – 12.00 på Västanbygården. Konserter 

och framträdanden av olika slag ger också fina upplevelser. 
 

Litteratur- Läs och diskutera tillsammans med vänner med samma intresse. 

cirkel Kontaktperson: Mai Lender Jänes 026-253526   
  

Första Vi gör gärna repris av tidigare eftermiddagar med Röda Korset. Det kan kännas 

Hjälpen – skönt att veta hur man skall agera i akuta situationer. 

Hjärt- och Om du är intresserad tala om det för Evy Blom, evy.blom@hotmail.com  

lungrädd- eller 070-7714706 

ning 
 

Matlagning Vi har förstått att det finns intresse för fler kurser i matlagning för herrar och vi har kontakt 

med en person som kan tänka sig att leda sådana kurser. 

 Berätta för Evy Blom om du vill vara med, evy.blom@hotmail.com el. 070-7714706 

  

Mottot för all verksamhet i SPF Syrenen är att bereda tillfälle till aktiviteter, som är intressanta för våra 

medlemmar. Vi försöker variera utbudet så mycket som möjligt, lägga till nya idéer och rensa ut sådant, 

som inte tycks vara av intresse. Förslag och synpunkter för vidareutveckling av studieprogrammet tas 

gärna emot av studieansvarig Evy Blom, evy.blom@hotmail.com eller  

070-7714706. 

 

 

SPF samarbetar med SV-Studieförbundet Vuxenskolan.  

Om ej annat anges ovan skall därför anmälningar göras till  

SV:s kansli 026/258112 

där man också kan ge upplysning om kurserna. 



  

 

 

 
  

 

 

SPF Seniorerna - Gästrikland – resor våren 2017 
 

Resekommittén –SPF Seniorerna - Syrenen, Sandviken: 
Gunilla Persson 070-5689910 gunillaperssonsandviken@gmail.com 

Inger Lundmark 070-6811027   ingerl89@gmail.com  

 

 
Datum Resa   Anmälan till  Pris 

_______________________________________________________________________________ 

12 mars Glada Änkan   Olle Bäckman 1.495:- 

    070-3275691 

 

19 mars Mamma Mia   Anita Gustafsson 1.750:- 

 

17-18 maj Lars Lerin – Sandgrund  Inger Lundmark 1.890:- 

    070-6811027 

 

31 maj Upplev Roslagen  Sonja Åhlund    540:- 

    070-7893286 

 

1 juli Mälarens Hurtigrutt  Gun Nordin     895:- 

    070-2255452 

 

20 augusti Kryssning i Ålands skärgård 4 dgr Inger Skjöld  3.600:- 

    0704613355 

 

 

Om du är intresserad av någon av dessa resor kontakta någon i resekommittén för att få veta om det finns platser kvar. När 

detta program skrivs finns det plats men innan det kommer till alla medlemmar kan det ha tagit slut. 

 

Anmälan till resor där inget annat står sker till Syrenens resekommitté – se ovan 

 

Efter anmälan får du inbetalningskort och informationsblad 

 

Håll också koll på hemsidan – där kan dyka upp flera spännande utflykter och resor och där finns 

också vårt Medlemsblad med eventuella nya uppgifter 

 

  

 

 

SPF Seniorerna – Syrenen, Sandviken samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 
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SPF Syrenens Friskvårdsprogram våren 2017 
 Välkomna att delta i vårens utbud av både motion och social gemenskap! 

 

1. Cirkelträning hos ”Må Bättre” 

Ett roligt gympass i Easy Line rummet med fokus på styrka, smidighet och balans. 

Före och efter passet kan gymmets övriga utrustning utnyttjas. 

Plats: Må Bättre i Dalbacken 21's lokaler, gamla Åhlénshuset.  

Tider: Tisdagar kl 09:00-10:00 

 Torsdagar kl 09:30-10.30 

Start: Tisdag 10/1, Torsdag 12/1 

Kostnad:   850:- för 15 gånger. 

Anmälan: Må Bättre 026-497 95 20 

Ev frågor: Ulf Hultinger 070-6748713 

 

2. SGA – Funktionell (Lätt) Gympa i Jernvallens gymnastiksal 
Allsidig träning i medellugnt tempo där styrka, rörlighet, kondition, koordination 

och balans förbättras. Passet innehåller inga hopp och är anpassat för kroppens 

naturliga åldrande.  

Plats: Jernvallen 

Tider: Måndagar kl. 09:00-10:00  

 Onsdagar kl. 09:30-10:30 

Start: Måndag 16/1, Onsdag 18/1 

Kostnad: 400:- för ett träningskort som gäller för 14 gånger och för alla SGA:s 

aktivteter. Möjligheter finns att prova en gång utan kostnad.  

Anmälan och ev frågor: SGA:s kansli 026-272301.  

 

3. SGA - Styrketräning för män 

Plats: Murgårdsskolan (gamla).  

Tid: Måndagar kl. 18:30-19:30  

Start: 16/1 

Kostnad: 400:- för ett träningskort som gäller för 14 gånger och för alla SGA:s 

aktivteter. Möjligheter finns att prova en gång utan kostnad.  

Anmälan och ev frågor: SGA:s kansli 026-272301.  

 

4. Vattengympa 

Vattengympa är en bra och för kroppen skonsam träning. Efter passet i bassängen 

kan man utan kostnad ta sig tid att simma och basta. 

 Plats: Parkbadet, Sandviken 

Tider: Tisdagar, grupp 1: 13:40-14:25, grupp 2: 14:30-15:15 

Start: 17/1 

Kostnad: Vid fullt antal deltagare blir kostnaden för 12 gånger 600:-. 



  

 

 

 
  

Anmälan till Sigbritt Blomberg 026-290522. Anmälan är bindande pga. kölistor. Ev 

frågor: Sigbritt Blomberg 026-290522. 

 

5. Qi-Gong. 

Qi-Gong är en trevlig form av fysisk och mental träning, balans och social 

gemenskap.  

Plats: IOGT-NTO huset, Nya Bruket 

Tider: Grupp 1 börjar tisdagar 10:00  

 Grupp 2 börjar tisdagar 11:00  

Start: 24/1 

Kostnad: 450 kr för 10 gånger 

Ledare: Inga-Lill Eriksson, som även tar emot anmälningar på  

tel 070-1704664 

 

 6. Linedance 

Linedance startar tisdagar i slutet av januari. 

Är du intresserad av att börja dansa linedance? 

För information och anmälan, ring Barbro Pettersson, tel 026-21 48 82. 

Mail: petteb@gmail.com 

 

     7.  Vandringar med Friluftsfrämjandet 

Främjandet erbjuder oss SPF-are att delta i deras vandringar som oftast går efter 

Gästrikeleden. 

Man går 10-14 km med lätt packning och för två fika- eller matpauser. 

Även kortare vandringar på 6-8 km ingår i programmet. 

Kostnadsfritt att delta. Vårens program finns senare på vår hemsida el. på 

främjandets hemsida www.friluftsframjandet.se. 

Frågor om samlingsplatser och mera information till vandringsledaren Kristina 

Lundström 026-219055 el. 070-2631109 

 

8.  Bowling 
Varför inte prova på bowling under trivsamma former? Spelet går ut på att på högst 

två slag slå ned så många käglor som möjligt av 10. Det låter enkelt men…. 5 banor 

är reserverade. 

Plats: Jernvallens bowlinghall 

Tider: Tisdagar kl. 14:00-15:00  

 Fredagar kl. 11:00-12:00 

Start: Tisdag 10/1, Fredag 13/1 

Kostnad: 150 kr per bana. Delas av deltagarna, 2-4 st per bana. 

Anmälan och frågor till Sven-Olov Eriksson, 070-3743744. 

 

      

 



  

 

 

 
  

 

     9.  Seniorbalett 

Välkommen till seniorbalett med Gun-Sofia. 

Vi håller till i danslokalen på Kulturcentrum. 

Start onsdagen den 18/1 kl. 13:00-14:30. 

Seniorbalett är en effektiv och skonsam träning för seniorer. Den ger styrka för hela 

kroppen och ökad smidighet, balans och hållning. 

Anmälan och frågor: Gun-Sofia Nilsson tel. 070-2539289 

 

10.  Boule 
Vi spelar Boule i en inomhushall i Storvik varje onsdag. Vi spelar ca 2 timmar med 

en fikapaus. Start onsdagen den 11/1 kl. 13:00. 

Vi samlas vid Statoil vid Thunbergs Bil för samåkning kl. 12:30. Medtag eget fika. 

Kostnad 40 kronor per gång till planhyra. 

Ev. frågor ring Göran Hofling 070-3261638 

 

11.  Fågelskådning  

Nedan presenteras aktiviteter som passar alla som är naturintresserade och känner 

för fåglar. Vi umgås, kollar på fåglar, fikar, diskuterar, har trevligt och njuter av 

naturen. Om du har, så tag med kikare och en fågelbok. Har ni inte detta, får ni 

gärna titta i andras hand- och tubkikare resp. böcker. 

Ev, frågor: Ulf Hultinger 070-6748713 

11.1  Flyttfåglar 

En exkursion där vi åker till för dagen intressanta lokaler i närområdet. Där spanar 

vi efter tofsvipor, svanar, tranor, spovar, gäss rovfåglar mm. 

Samling Fredagen den 31/3 kl. 08:00 vid ICA Maxi. 

 

11.2  Vårfåglar 
Nu börjar det bli fågelsång och rörelse i markerna. Vi besöker intressanta lokaler i 

Gävles närhet. 

Samling Tisdagen den 2/5 vid ICA Maxi kl.08:00 

11.3  Nattsångare 

En spännande utflykt för de verkligt kvällspigga och med hörseln i behåll. Vi åker 

och lyssnar på de nattaktiva fåglarna som säv- och rörsångare, näktergal, nattskärra, 

kornknarr, rördrom mm. Samling Onsdagen den 7/6 kl.21:30 vid Sandvik 

Coromants huvudentre vid Mossvägen. 

Obs! Vi samåker i egna bilar av miljö- och kostnadsskäl. Vid 4 personer i bilen får 

föraren 15:-/mil av passagerarna. 

Lämplig och varm klädsel, kängor eller stövlar rekommenderas. Vi tar med egen 

matsäck, varm dryck och vårt goda humör. Varmt välkomna! 



  

 

 

 
  

 

12.  Blomstervandring 

Årets blomstervandring med makarna Barbro och Lennart Risberg gör vi torsdagen 

den 1/6. Vi åker till Mackmyra Bruk. Samåkning från ICA Maxi:s parkering kl. 

08:30. 

Barbro kommer att guida oss och berätta om växter vi ser i markerna. 

Medtag eget fika för en kortare rast. 

Avslutningsvis äter vi Barbro Bejmars picknicklunch inkl. kaffe och kaka. Kostnad 

60 kr per person. 

Anmälan som är viktig pga. lunchen görs till Barbro Bejmar 026-256625 eller Ulf 

Hultinger 070-6748713. 

 

13.  Fjärilsvandring 

Narurfotografen och fjärilskännaren Göran Persson guidar oss längs ”Fjärilsvägen” 

vid Grinduga nära Furuvik. Max 20 personer kan delta, därför först till kvarnen! 

Samling ICA Maxi kl. 09:00 tisdagen den 13/6. Medtag eget fika. 

Anmälan och frågor till Ulf Hultinger 070-6748713. 

 

14.  Yoga 

Satyananda yoga är en holistisk form av klassisk yoga som betonar hela människan. 

Yogan är till för dig som aldrig utövat yoga eller för dig som vill lära dig yoga från 

grunden. Ett pass omfattar rörelser, andningsövningar och avslutas med 

djupavslappning. 

Plats: Rörelserummet i Kulturcentrum 

Tider: Måndagar och torsdagar kl 14.00-15.30 

Start: Måndag 16/1 resp torsdag 19/1. Totalt 8 ggr. 

Kostnad: 630 kr för 1 gång/vecka. Vid deltagande både måndag och torsdag 1000 

kr. Drop in: 90 kr/gång. Vid förhinder kan du byta fritt mellan grupperna. 

Anmälan: Anmälan sker genom att betala in avgiften på bankgiro 176-3515 eller 

swisch 0703-82 78 09. Därefter får du en bekräftelse. 

Ledare: Margareta Lindblad, ”Willma akupunktur & massage, Sandviken” 

För mer information kontakta Margareta på tel 0703-827809, info@willmaguides.se. 

Medtag yogamatta, filt och gärna en kudde. 

 

ProgramsynpunkterHar du synpunkter på ovanstående program eller förslag till 

andra aktiviteter hör av dig till Ulf Hultinger 070-6748713 eller till Kia Höök 070-

2007661. 
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Styrelse-Ordförande: Anders Wallin     070 6521517 

 Sekreterare: Margareta Montalvo    072 7283107 

 Kassör: Hans Holmkvist       070 3051601  

 Medlemsansvarig: Göran Hofling      070 3261638 

Övriga styrelsen: Kersti Cederstam, Kenneth Pettersson, 

Gunnel Wengelin,  

 Sture Kerslow och Barbro Bejmar 

Studieansvarig: Evy Blom       070-7714706 

Friskvårdsansvarig:    Kia Höök       070-2007661 

     Ulf Hultinger       070-6748713 

Reseansvarig: Inger Lundmark      070-6811027 
 Obs !ovanstående lista kan bli förändrad efter årsmötet den 20/2 2017 
 

Programkommittén presenterar här programmet för tiden 

       januari – augusti 2017 

Ändringar och nya aktiviteter ser du i ”Föreningsnytt” i Din 

Lokaltidning, GD och AB, i vårt Medlemsblad och på vår 

hemsida. SPF.SE tryck sen på texten ”Föreningar” och 

välj ”Gästrikland” längre ner på sidan hittar du vår 

förening.   

OBS ! Om du har svårt att ta dig till någon månadsträff eller 

uppsamlingsplats vid resa eller utflykt - kontakta någon i 

styrelsen. Om du har anmält dig till aktivitet, så är det 

viktigt att du avbokar vid ev. förhinder. Annars är anmälan 

bindande. 

Sandvikens Senior Filmklubb är ett samarbete mellan SPF, 

PRO, Kommunals Pensionärer och Folkets Hus. Man visar 4 

filmer under våren. Pris/film: 70:- inkl. kaffe och liten kaka. 

Program finns på Folkets Hus    



  

 

 

 
  

         Måndag 16/1 kl.13.30 Månadsträff i Västanbygården. 

Då kommer vår friskvårdsansvariga Kia Höök 

tillsammans med Britt-Marie Nordquist från Friskis & 

Svettis i Stockholm och berättar om hälsoresor för 

seniorer till Algarve i Portugal. Då kommer också 

Syrenens ”boendegrupp” att redogöra för kommunens 

projekt och planer på bostadsfronten  

  

Onsdag 18/1 kl. 15.00 ger Sandvikens Senior Filmklubb 

på Folkets Hus ”The Danish Girl” med  

Eddie Redmayne och Alicia Vikander, som vann en Oscar 

2016 

 

Torsdag 26/1 lunch på Kanalgårdens restaurang kl. 

13.00 – ingen förhandsanmälan 

  

Onsdag 15/2 kl. 15.00 visar Sandvikens Senior Filmklubb 

på Folkets Hus ”A Hologram for the king” 

 med bl.a. Tom Hanks 

 

Måndag 20/2 kl. 13.30 Månadsträff med Årsmöte 

på Västanbygården. Efter årsmötet får vi höra 

”Musik i nostalgins tecken”med Göran Jansson. 

 

Torsdag 23/2  lunch på Kanalgårdens restaurang  

        Kl. 13.00 – ingen förhandsanmälan 

 

Onsdag 15/3 kl. 15.00 visar Sandvikens Senior 

Filmklubb på Folkets Hus dramakomedin ”Mother´s 

day” med bl.a. Jennifer Aniston och Julia Roberts 



  

 

 

 
  

 

Måndag 20/3 kl. 13.30 Månadsträff på Västanbygården. 

Då berättar Kjell Ollashed om  

”Stånggången och Högbo Jerngruva” 

Syrenkören låter oss sen höra vad som övats inför vårens 

framträdanden 
 

Torsdag 23/3 kl. 13.00 lunch på Kanalgårdens 

restaurang – ingen förhandsanmälan 

 

Onsdag 19/4 kl. 15.00 visar Sandvikens Senior Filmklubb 

på Folkets Hus dramat/komedin   

”Läkaren på landet” med Francois Cluzet, Marianne 

Denicourt,Christophe Odent och Patrick Descamps 

 

Torsdag  20/4 kl. 13.00 lunch på Kanalgårdens 

restaurang – ingen förhandsanmälan. 

 

Måndag 24/4 kl.13.30 Månadsträff på Västanby-

gården. Håkan Larsson kommer då att ge oss en inblick 

i ”Skolan idag” 

 

Måndag 22/5 kl. 13.30 Månadsträff på Västanbygården. 

Jessica Samuelsson, som är sjukgymnast informerar om 

artros och distriktssköterskan Berit Lusth om 

benskörhetsfrågor  

 

 

 

 



  

 

 

 
  

Torsdag 1/6 Årets ”Blomstervandring” med makarna 

Barbro och Lennart Risberg kring Mackmyra Bruk 

Samling för samåkning i bilar vid Ica Maxi i Sandviken kl. 

08.30. Se vidare i Friskvårdsprogrammet. 

 

Tisdag 13/6 ”Fjärilsvandring” med Göran Persson  längs 

Fjärilsvägen vid Grinduga, nära Furuvik. Högst 20 

personer kan deltaga. Samling vid Ica Maxi kl. 09.00 

Se vidare i Friskvårdsprogrammet  

 

Måndag 28/8 Höstupptakt i Högbo. Vi träffas vid 

Högbo Qvarn och dricker förmiddagskaffe för att sedan 

ägna oss åt minigolf, boule eller tipspromenad. Som 

avslutning äter vi lunch i Gruvstugan. Om det regnar 

samlas vi endast till lunch  kl. 13.00 

 

 
SPF samarbetar med SV-Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 
 

Läs mera om vårens resor, kurser och friskvårds-

aktiviteter i egna bifogade programblad.  
  

Välkommen 
 till gemenskapen vid alla arrangemang 

 

 

 
 

 
 


