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Ordföranden har ordet 

 
 

 
Det är med vemod, men också med stor tacksamhet, jag skriver detta distriktnytt. 
På årsstämman 14 april 2015, lämnar jag ordförandeskapet för SPF i Jönköpings distrikt. 
Det känns ändå lugnt i mitt hjärta, då jag tror, vi har hittat en mycket kompetent kandidat, som 
stämman får ta ställning till. 
Jag vill nu tacka Er alla ute i föreningarna för fantastiska träffar/fester under de 4 år, som jag 
varit ordförande.  
Så mycket medmänsklig värme och glädje jag fått möta under denna tid, så mycket jag fått lära 
mig i samvaron med Er, går inte att beskriva i ord! 
När jag tog över ordförandeskapet var vi 51 föreningar i Jönköpings distrikt. Nu är vi 49, då 
några mindre verksamheter gått ihop. Antalet medlemmar i hela distriktet är i nuläget drygt 
10 000. 
Tänk, att det finns så många underbara människor i vår organisation och de flesta har jag fått 
möta en eller flera gånger. 
Jag minns inte allas namn, men Era ögon och Ert leende sitter som gjutet i mitt hjärta! 
Ni ska veta, att var och en av Er har betytt så mycket för mig och min stora önskan för framtiden 
är, att alla SPF-are ska vara särskilt rädda om varandra och alltid tala till och med varandra och 
inte om varandra! 
Jag är så STOLT över Jönköpings SPF-distrikt och alla våra föreningar! Det är Ni, som utgör 
navet i vår organisation! 
Ett stort tack också till alla, som ingått i distriktstyrelsen under dessa 4 år. Utan Er, hade jag inte 
klarat det! 
Kanske kommer jag att göra ett eget litet program i höst och sätta in i idékatalogen? Vi får se? 
TUSEN KRAMAR! 
Er tillgivna Stintan 
 
ORDFÖRANDEKONFERENSEN 
Vid ordförandekonferensen 24 mars-15, gästades vi av förbundsordförande Christina Rogestam! 
Ni har säkert läst i senaste Veteranen om hennes insatser i äldrepolitiska frågor. 
Christina är en mycket kunnig person och vågar sätta ner foten, när det gäller! 
Vi hade för övrigt en mycket bra dag med följande informationer: 
Stintan: Vi-anda och identitet 

         Fred Berg: Rekrytera och behålla 
Elisabeth Lindberg: Länspensionärsrådet, Inflytande och påverkan 
Evald Larsson: Synas och höras, Seniormässa 8-9 april i Huskvarna Folkets Park,                           
Utställningsmateriel att låna gratis, Sommarfest (4-region) i Borgholm 26 aug-15 
Curt Carlkvist: Rapport från Matpatrullen 
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FADDRAR 
Jönköpings Distrikt har fått en ny fadder från Förbundsstyrelsen i Stockholm. Han heter Kjell 
Hansson och härstammar från Älvsborgs län. 
Kjell har besökt oss i distriktstyrelsen en gång och det känns bra, att ha någon att vända sig till, 
när svåra frågor uppstår. 
Vår distriktstyrelse planerar för framtiden att utse en fadder för en eller flera föreningar i 
Jönköpings län. Vi tror och hoppas, att det kommer att kännas tryggt för Era föreningar att ha 
samma person, som ställer upp och informerar eller svarar på frågor, när det behövs, antingen på 
ett månadsmöte eller ett styrelsesammanträde. 
 
SPF OCH SKIDOR 
Förhoppningsvis har Ni satt in Era skidor i förvaring till nästa vinter, men kolla i god tid före 
nästa säsong, att skidor och stavar är hela och brukbara för 3-4 februari 2016 bär det av till 
Lövhult i Nässjö och SPF:s Förbundsmästerskap på skidor för seniorer!!!! 
Du, som vill vara med får nog börja träna inför loppet i god tid! 
LYCKA TILL! 
 
Stintan    Anne-Christine Lind Hammarström       

Distriktsordförande            

stintan41@gmail.com 

telefon 0723-115221 

 
DM i Hjärnkoll-final 
 

Tid: onsdagen den 15 april kl. 15.00 
Plats: Union äldreboende, Drottninggatan 25, Huskvarna 
 
Nu är det dags. 3-mannalag från olika föreningar har tävlat mot varandra. 
Efter olika utslagstävlingar kommer SPF Seniorerna Landsbrobygden och SPF Seniorerna 
Vaggeryd att utmana förra årets segrande lag från SPF Seniorerna Huskvarna. Segrande lag har 
möjlighet att delta i riksmästerskapet. 
 
 

 

Sommarfest på Öland 
 
Den 26 augusti är det fyrlänsfest på Öland. Inbjudan har skickats ut till föreningarna och finns 
även på distriktets hemsida. 
 

Meddela Evald Larsson, 0380-181 65, 070-6448483,  evald.larsson@telia.com 
senast den 1 juni hur många som kommer från er förening och hur ni vill lösa transporten till 
Öland. 
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Tjänstledighet 
 
Jag har fått tjänstledigt i ett år för att arbeta som miljöinspektör i Skövde. Min sista arbetsdag blir 
den 24 april. Det ska bli spännande att prova på ett nytt jobb även om det också känns vemodigt 
och tråkigt att lämna konsulenttjänsten. Kristina Fritz på Studieförbundet Vuxenskolan kommer 
under min tjänstledighet att arbeta som konsulent för Jönköpingsdistriktet. Hon arbetar idag 
parallellt med mig, men börjar sin tjänst som konsulent på allvar den 1 maj. 

 
Kurser och annat på gång 
 
14 april Distriktsstämma, Torghuset, Smålandsstenar 
15 april final DM i Hjärnkoll, Huskvarna 
27 april Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in studieansvariga, SV, Jönköping 
8 maj DM i boule, Smålands Anneberg 
20 maj DM i bowling, Jönköping 
16 juni DM i golf, Jönköping 
25 augusti DM i orientering, Nässjö 
26 augusti Sommarfest- fyrläns, Borgholm, Öland 
8 september Folkhälsodag, Taberg 
10-13 september Elmia Husvagn Husbil 
15 september Ordförandekonferens, Sävsjö 
21-22 september Kasta Loss, Viking Cinderella 
 
 
Ni kan hitta inbjudningarna och den senaste informationen om kurser på distriktets hemsida. 
www.spf.se/jonkopingsdistriktet      under rubrik     VERKSAMHET   

 

       

       En fortsatt härlig vår önskar 

 

 

       Distriktsstyrelsen och konsulent Kerstin Sollander 

  

  
        


