Maj 2021

Hej igen.

Nu är vi inne i maj månad och med den kom våren. Man känner i luften att värmen är annalkande, blommorna hälsar med sina vackra färger, fåglarna bygger bo och träden slår ut i
vackra blommor och kronor, men fortfarande är det kyligt på nätterna.
Föreningens medlemmar har träffats under kontrollerade träffar, som jag tycker är oerhört
viktigt för oss människor. Inte förglömma att vi behöver varandra.
Styrelsen har haft heldagsplanering med många bra förslag och idéer. Tanken är att det skall
igångsättas nästa år. När allt är planerat kommer information ut till alla medlemmar.
Styrelsen diskuterade om möteslokalen, väldigt svårt att få tag i bra lokal för sammankomster i föreningen. Styrelsen tar gärna emot hjälpen från er medlemmar om att hitta lokalen.
Glädjande att medlemmar har hämtat husbilen och skall ut på turné. Bara att kunna ge sig
iväg ut i de fria och se vårt vackra avlånga land.
På återseende
Var rädda om varandra
Josefin Forsberg
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Vad har hänt sedan senast?
Söndagen den 25 april turade ett antal medlemmar med Aurora. En trevlig tillställning där man
kunde mötas och prata med varandra givetvis under trygga omständigheter som bl.a. hålla avstånd.
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Vad har hänt sedan senast?
Måndagen 26 april var det planeringsdag med styrelsemöte.

Efter styrelsemötet serverades lunch
varefter planeringsarbetet började i
olika grupper.

Trevlig samvaro skapade många
idéer inför såväl hösten som kommande år-
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Det är är på gång närmaste tiden fram till sommaren
Inställt på grund av restriktioner
Torsdag 20 maj Medlemsträff
kl. 15.00

Mingel och Quiz under ledning av vår egen ”maestro”.

Alternativ aktivitet planers!
Håll koll på Facebook och hemsidan

Måndagen 14/6 Till Ven med båt
och övernattning

Inställt på grund av för få anmälningar
Alternativ aktivitet planers!
Håll koll på Facebook och hemsidan
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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.

Kan det bli en upplevelse av variation på bubbel?

Kanske några
”prospects”, de
tycks vara några
sunda personer.
Efter urlakning behövs påfyllning

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.
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Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet
Ordförande:

Josefin Forsberg
ordf@spfsundet.se

tel. 073 394 6376

Vice ordförande:

Anita Karlsson
vordf@spfsundet.se

tel. 070 615 49 09

Sekreterare:

Lisbeth Ek
sekr@spfsundet.se

tel. 070 110 25 50

Kassör:

Lars Teinvall
kassor@spfsundet.se

tel. 072 336 08 84

Ledamot:

Anita Nilsson
event@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

Ledamot:

Barbro Eliasson
babseliu@spfsundet.se

tel. 070 110 25 50

Ledamot:

Lars-Erik Johansson
larsolisen@gmail.com

tel. 072 902 13 09

Funktionärer
Valberedningens ord:

Göran Frank
valordf@spfsundet.se

tel. 073 116 91 33

Valberedningen:

Anders Hansson
valberedning@spfsundet.se

tel. 073 507 68 38

Revisor:

Bernt Lindman
revisor@spfsundet.se

tel. 070 575 18 20

Revisor:

Anita Nyberg
revisor2@spfsundet.se

tel. 072 303 60 31

Webb redaktör:

Christer Ytterberg
kansli@spfsundet.se

tel. 070 899 65 01

Eventgrupp:

Anita Nilsson
event@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

Anita Karlsson
vordf@spfsundet.se

tel. 070 615 49 09

Monica Lindman
event2@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

6

