programblad våren 2021
Traditionen bjuder att SPF Kärnans vårprogram sänds ut till medlemmarna i adventstid. Samtidigt
kommer också inbjudan till det kommande årsmötet. Tanken är att vi medlemmar i Kärnan skall
kunna glädja oss i förskott åt kommande trevliga aktiviteter och programpunkter.
Under hösten kunde vi i Kärnan - trots Covid-19 pandemin- starta en
hel del aktiviteter med hjälp av våra duktiga och entusiastiska
aktivitetsledare. Vi har haft många olika promenader och det har
spelats boule - mest utomhus men även inomhus. Luncha på Sta´n
har varit populärt. Måndagskaféet pågick hela sommaren och
flyttade inomhus i oktober. Även det populära fredagskaféet kunde
öppnas igen under några veckor. Teatervännerna hann med några
pjäser. Styrelsen har också kunnat samla både aktivitetsansvariga
och nya medlemmar på eftermiddagskaffe.
Tyvärr har smittläget i Skåne försämrats när jag skriver detta i
november. Vi måste återgå till att bara träffas utomhus och i små
grupper.
Vårens programblad inte lika fullmatat med trevligheter som vanligt. Vi har inbokade månadsmöten
med program, som många av oss förhoppningsvis tycker är attraktiva. Kärnans många generösa
aktivitetsansvariga är beredda att starta upp alla olika aktiviteter där vi medlemmar brukar ses.
Men vi vet alla att det finns en stor osäkerhet - hur kommer smittläget för Covid - 19 att se ut i vår?
Hur mycket kommer vi att kunna genomföra?
Just nu är det viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i SPF Kärnan inte bara innebär
möjligheter att vara med på trevliga aktiviteter. SPF Seniorerna bedriver ett mycket viktigt arbete
för äldres situation och rättigheter både lokalt, regionalt och nationellt. Detta är extra angeläget just
nu.
Det är troligt att julen och nyårshelgen 2020 kommer att firas på helt annorlunda sätt än någon av
oss upplevt tidigare. Tystare, kanske ensammare. Men vi kommer att hålla ut. Förmodligen
kommer vaccin mot Covid-19 redan i början på 2021.
SPF Kärnans styrelse önskar alla medlemmar en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År.
Det kommer att bli bättre. Sköt om er och se framåt!

Ett stort tack från styrelsen till alla som engagerar sig!
Karin Sundberg
Ordförande

Vill ni ha den senaste information från SPF Kärnan
Meddela kansliet spfkarnan@telia.com din e-postadress.

medlemsmöten
Möteslokal: Ringstorpsgården, Kurirgatan 1 (begränsat antal, max 100 personer)
Aktuella busslinjer: stadsbuss nr. 2 och 25, hållplats St Anna Kyrka.
Mötesdagar: Se under respektive arrangemang. Vi träffas på Ringstorpsgården eller
på en ForSea-Färja som Tycho Brahe eller Aurora från Knutpunkten.

28 januari ”Sofiero 2021 och framåt”
Söndagen den 28 januari på Ringstorpsgården kl.13:30
Anna Schibli från Sofiero informerar om Sofiero.
Serveras Kaffe med landgång Pris 100 kr.

22 februari ”ÅRSMÖTE”
Måndagen den 22 februari i Pingstkyrkan kl. 13:00
Serveras Kaffe med semla ingen avgift

25 mars ”Tura på Tycho Brahe”
Torsdagen den 25 mars avgång 12:40
Buffé med kaffe, alkoholfri dryck och biljett till färjan Pris 160 kr
Förskottsbetalning gäller för denna aktivitet, se nedan för
betalningsdetaljer.

25 april ”Plötsligt händer det”
Söndagen den 25 april på Ringstorpsgården kl. 14:30
Musikalisk kabaré om livet som pensionär med Hans Alnemark
och Thomas Wiehe.
Serveras Kaffe med kaka Pris 60 kr

19 maj ”Eva och Bernhard underhåller”
Onsdagen den 19 maj på Ringstorpsgården kl. 13:30
Musiken sträcker sig från 20-talet och framåt.
Vårlunch med sång och musik.

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Bindande anmälan till månadsmötena sker på tfn 0709 45 44 75 eller på
e-postadressen spfkarnan@gmail.com, senast fredagen före mötet.

Se även annons i HD och information på vår hemsida www.spfkarnan.se.
Betala till PlusGiro 57 90 23-3 eller med Swish till 123 349 70 70.
.

aktiviteter
Bokcirkel
Pågår 6 gånger varannan torsdag (ojämn vecka) kl 17:00 – 19:00.
Vi träffas på Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24. Avgift:100 kr.
Vi ser gärna att fler bokcirklar startas!
Boule
Boule spelas inomhus torsdagar kl 09:30 – 11:30 på Jutan, Västra Sandgatan 15.
Avgift: 40 kr per gång.
Gruppansvarig Britt-Marie Elvirson 0708 48 15 04
Boule utomhus spelas torsdagar kl 10:00 – 12:00 på Gröningen med början i april
och fram till oktober.
Gruppansvarig Karin Näslund 0703 51 32 39
Kärnans sångkör
Kören håller sina övningar på tisdagar kl 15:00 på Södergatan 39 i kyrkans
lokaler.
Nya sångare och de som gjort uppehåll anmäler sig till Alma på Vuxenskolan,
tel: 010-703 08 40. Kostnad: 270 kronor för 10 gånger.
Kontaktperson: Yvonne Andersson, tel 0738 22 63 14.
Stick-café
Cirkeln träffas onsdagar kl 13:30 och fortsätter varannan vecka (utom då det är
månadsmöte) sammanlagt åtta gånger.
Vi träffas på Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24. Kostnad: 100 kr.
Gruppansvariga är Hjördis Pettersson, tel: 0706 12 06 80 och
Britt Hagstrand, tel: 0703 06 88 82.
Hjärnkoll är en studiecirkel för dig som gillar frågesport.
Vi träffas på Träffpunkt Sköldenborg på Hebsackergatan 6, se information på hemsidan.
Gruppansvarig är Lennart Bengtsson. E-post: n2.lennart.bengtsson@gmail.com
Vattengympa. SPF Kärnan har en grupp som gympar i Ramlösabadet på onsdagar kl 11:00.
Vattengympan är för närvarande fullbokad.
Gruppansvarig är Elisabeth Armandt. E-post: earmandt@outlook.com, tel 0730 76 46 46

Håll utkik på hemsidan efter startdatum och mer information.
STUDIECIRKLAR
Studiecirklar äger rum i Vuxenskolans lokaler på Garnisonsgatan 7A på Berga eller i annan lokal
enligt ovan, antalet deltagare är maximerat till 10 personer och en cirkelavgift på 100 kr tillkommer.
Anmälan sker direkt till Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland på tel 010-703 08 40.
På fredagscaféet, Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24, kan du träffa nya och gamla
medlemmar och lösa världsproblemen mellan kl 10:00 och 11:30.
Gör även ett besök på vårt måndagscafé på Waynes Coffee kl.14:00.

Promenader och andra aktiviteter:
Föreningen söker medlemmar som är intresserade av att starta nya aktiviteter eller ta upp
nedlagda, ta kontakt med föreningen.
E-post: spfkarnan@telia.com eller på tel: 0708 48 75 57

fler aktiviteter
MUSIK OCH TEATER
På grund av rådande omständigheter så finns inget program för
vårens aktiviteter att tillgå från Stadsteatern eller Konserthuset.
Anmälan till musik- och teaterarrangemang görs till Anne Thunström på tel
0739 50 31 80 eller med e-post till a_thunstrom@hotmail.com.
Anne är teaterombud så kontakta henne om ni skall gå på teatern, det lönar sig!

TURA PÅ SUNDET, LUNCHA PÅ STAN och PUB
Tura med Sundsbussen Pernille sista torsdagen varje månad kl 16:00.
Mer information hittar du på hemsidan och på medlemsmöte.
Luncha på stan, andra tisdagen i månaden kl.13:00.
Se hemsidan för mer information och på medlemsmöte.
Vi träffas på puben Telegrafen första torsdagen i månaden kl 17:00.
Mer information hittar du på hemsidan eller i medlemsbrevet.

RESOR
Mer information på hemsida och i medlemsbrev!


Vårt reseprogram för kommande år 2021 får avvakta tillsvidare!



Birgitta Kilefors (resegruppen för ensamresenärer), tel: 0735 61 31 31
eller e-post birgitta.kilefors@comhem.se

Vårt digitala medlemsbrev kommer varje söndag, läs det!

Medlemsmöten: Medlemsmötena äger rum på Ringstorpsgården, Kurirgatan 1 eller på en ForSea-färja. Trevlig
underhållning, en bit mat eller gott kaffe med bröd och lotteri med fina vinster utlovas. Lotteri på
entrébiljetten.
Mötestider:

Se under respektive arrangemang. Vi träffas på Ringstorpsgården eller på en ForSea-färja,

När, var, hur?

Medlemsmöten och aktiviteter annonseras i HD under rubriken ”Föreningar” samt på hemsidan
www.spfkarnan.se och med e-post till alla medlemmar med e-postadress.

Programblad:

Utkommer två gånger om året. Aktuellt program finns tillgängligt på månadsmötena, på kansliet Kurirgatan1
och på hemsidan. Program för SPF Helsingborg (SAM) finns på kansliet för avhämtning.

Hitta oss:

Med E-post: spfkarnan@telia.com, Hemsida: www.spfkarnan.se, Facebook: spf seniorerna kärnan.

Kansli:

Ringstorpsgården, Kurirgatan1, DHS andra våningen, fredagar kl 10:00 – 12:00 tel: 0708 48 75 57.

Betala:

Till föreningens aktiviteter på PlusGiro 57 90 23-3 eller med Swish till 123 349 70 70.
Årsavgift betalas till SPF Seniorernas Förbund.

Caféer:

På fredagscaféet, Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24, kan du träffa nya och gamla medlemmar
och lösa världsproblemen mellan kl 10:00 och 11:30.
Gör även ett besök på vårt måndagscafé på Waynes Coffeé kl.14:00.

Anmälan:

Föranmälan krävs till de aktiviteter som är förenade med avgift. Anmälan är bindande om inte återbud
lämnats före anmälningstidens utgång. SPF Kärnans medlemmar har företräde till föreningens aktiviteter.

