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Bästa Vänner i SPF Seniorerna Älvsborg 

2020 går mot sitt slut, ett av de mest speciella åren som jag har upplevt. Ett år som har prövat de 

flesta av oss extra mycket. Låt oss hoppas att alla är försiktiga under helgerna och att vaccinet 

fungerar som det ska så att vi kan börja blicka framåt igen. Personligen gillar jag bäst att titta framåt 

men om vi ändå ser lite tillbaka på året som gått så kan vi konstatera att vi bara hann med några få 

månadsmöten i våras. På januarimötet berättade Kenneth Linton om resan med Göteborgs 

Symfoniker och i mars har jag glömt vad det var (men någon påminde mig om att det var Johan Rapp 

som höll ett väldigt uppskattat kåseri om att tankspriddhet är en bra egenskap….). På årsmötet 

underhöll Flottans Mäns kör med vacker skönsång. 

Vi hann också med ett studiebesök med kaffeprovning hos Kahls Kaffe, en pubkväll med 

whiskyföredrag samt en resa till Berlin. Men 17 mars gick ridån ner och vi var tvungna att ställa in 

allt. 

Sedan ljusnade det lite i somras och i optimistisk anda tog vi en underbar tur i 

södra skärgården med Sjösportskolans båt Nawica. Det slutade visserligen lite 

äventyrligt med motorhaveri men turen var så uppskattad att vi kommer att göra 

flera turer nästa år.  

Nu när vintermörkret faller får vi istället försöka mysa inne med levande ljus och kanske en glögg så 

att vi inte fryser. Så länge havet inte fryser så kan vi kanske pigga upp oss med ett bad. Det är bara 6 

grader i vattnet men väldigt uppfriskande. 

Sedan i november har vi varit ute på mysiga torsdagspromenader 

tillsammans till Sisjön, Oxsjön, Änggårdsbergen och Eskils Kanal. Eftersom allt 

fler ansluter så fortsätter vi med detta ett tag till, närmast nu på torsdag (17 

dec) och sedan även på julafton. Se andra e-postmedelanden. 

Jag vill också passa på att nämna att SPF Seniorerna inte bara är mys och trevligt umgänge lokalt. Vi 

är Sveriges näst störst ”fackförening” för pensionärer, en organisation som centralt bevakar våra 

rättigheter och som ständigt arbetar för att vi skall får vår del av den offentliga kakan. Ett arbete som 

pågår oberoende av pandemier.  

Men låt oss se framåt. Som ni sett så har vi ett färdigt program för våren så snart vi 

ges möjlighet att ses på ett normalt sett. Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in alla 

aktiviteter i januari och februari. Vi håller alla underrättade om dagsaktuellt läge via 

månadsbreven. När det gäller årsmötet så planerar vi att hålla det på utsatt datum 

men digitalt eller på annat som meddelas senare. 

Men optimismen spirar och vi har satt igång med planeringen av höstens aktiviteter 

som kommer att bjuda på resor, studiebesök, pubkvällar och trevliga månadsmöten 

med intressanta föredrag. Mer om detta när vi har kommit en bit in på det nya året. 

Med hopp om en lugn men mysig julhelg hälsar Styrelsen genom 

Bo Stenberg 

Ordförande 


