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December 2021 

De flesta aktiviteter under året har varit i gång, när någon aktivitet blev inställt 

ersattes snabbt av en annan aktivitet. Medlemmarna hade hela sommaren någon 

aktivitet att välja på från spontana träffar eller planerade träffar. Mycket har för-

ändrats i kommunikationen och det är positivt med ny tekniken. 

 

Här flödar energi, sammanhållning och utveckling. Programansvariga är redan 

klara med programmet för hela 2022, fantastiskt arbete och även glädjen. 

SPF Sundet med Christer Ytterberg har deltagit i ett intressant projekt tillsam-

mans med Förbundet och tre distrikt från olika delar av landet. Information 

kommer sinom tid när projektet är avslutat. 

 

Föreningen är på stadig frammarsch med många nya medlemmar i olika åldrar. 

Nu skall vi tillsammans i SPF Sundet blicka framåt 2022 i positiv anda. 

 

Ja, Julen är sakta annalkande och med den även glädje att få träffa sina nära och 

kära. Tyvärr är det många som firar Julen själv i sin ensamhet.  

På återseende och var rädda om er alla.   
 
Josefin Forsberg 
Ordförande 
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Berätta gärna för era vänner att nu är det bästa tiden för att bli medlem 

hos SPF Seniorerna Sundet, årsavgiften räcker från nu och hela 2022. 

Idag är vi 82 medlemmar i SPF Sundet och på Facebook har vi 167 vänner. 

Anmälan görs enklast på föreningens hemsida eller kontakta kansliet. 

www.spfsundet.se   eller 070-899 65 01 

 

Turandet fortsätter med Aurora, under  nästa år sker det på den 4:e ons-

dagen varje månad med avgång 14.00. 

 

Om du är intresserad att åka med så ses 

vi i avgångshallen, köp din egen buffé-

biljett. 

 

 

 

 

Julbord på Aurora den 9 december kl. 14.00 
 

Fullbokat. 

Senaste nytt! 

Spännande läsning i månadsbladet för januari då 

kommer programmet för 2022 att presenteras. 

mailto:kansli@spfsundet.se
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Den 16-17 november åkte vi på en bussresa till Burg 

. 
 
 

 

Detta har hänt under september 

Förväntansfulla resenärer, ganska still-

samt som det brukar var på utresan en 

tidig morgon. Vänta bara när hemresan 

börjar då ... 

Helsingborgarna invaderar Burg, var 

beredda nu ska vi ha det kul så det 

märks i hela stan.. 

Varför är allas blickar riktade åt 

samma håll, har det kommit ett viktigt 

meddelande (VMA) eller kan det 

handla om bästa priser inför shop-

pingen? 

Här pågår tydligen vattenprovning det 

verkar avancerat med så många glas. 
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Detta har hänt under november 

Håll er på avstånd ( 2 m rekommenderat) 

nu är Anita igång med kniven, stör henne 

inte. 

Matlagningskursens andra mötet 

Agneta kollar om allt kom med från 

inköpslistan. På något sätt vill Ag-

neta framhäva tomaterna, kan vara 

extra goda. 

Hur är det med kostcirkeln, visserli-

gen finns lite fruktrester i glaset men 

de övriga bitarna som Agneta in-

handlat.? Ser magert ut på tallriken 
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Detta är på gång i början på 2022 

Vi fortsätter populära matlagningskurs 

I oktober startade vi upp en matlagningskurs med in-

riktning på husmanskost. Vi träffas på Medborgskalan 

på deras lokaler vid hörnet Södergatan och Mäster 

Palms plats. 

Mer information kommer senare 

 Max 5 personer 

Kontaktperson: Josefin Forsberg. 

Tel. 073 394 63 76    e-post: forsbergjosefin1@gmail.com 

 

En fortsättning på en mycket lyckad och efterfrågad 

studiecirkel genomförd av Lars-Erik som hjälper oss 

med våra IT-system telefoner, datorer m.m.  Vi träffas 

på Medborgskalan i deras lokaler vid hörnet Söderga-

tan och Mäster Palms plats. 

Mer information kommer senare 

Max 5 personer 

Kontaktperson: Lars-Erik Johansson 

Tel. 072 902 13 09    e-post. larsolisen@gmail.com 

 

Vi provar igen att träffas med stickorna i handen och har 

det trevligt tillsammans med mycket prat och fika. Vi ses 

på Medborgskalan i deras lokaler vid hörnet Södergatan 

och Mäster Palms plats. 

 Mer information kommer senare 

Kontaktperson: Ann Christin Malmgren 

 Tel. 073 952 30 80   e-post. amalmis77@gmail.com 

mailto:forsbergjosefin1@gmail.com
mailto:larsolisen@gmail.com
file:///C:/Users/Christer/Documents/SPF%20Sundet/amalmis77@gmail.com
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Detta är på gång våren 2022 

        HOLLAND 21 – 26 APRIL 2022 

8995 kr 
 

Många undrade vad jag hade i tankarna kom-

mande år. Jo det var just Holland. Tidigare år 

har vi missat Blomstertåget och Floriaden. Båda 

finns med på denna resa. Notera att Floriaden 

som är en Trädgårds utställning, bara är vart 10 

år. Alltså hög tid att åka dit. På denna resa åker 

vi med Kagans buss. Han hade redan en resa på 

gång dit. Alltså varför uppfinna hjulet två ggr!? 

Vi hoppade på denna resa. Vill Ni med? Då bo-

kar Ni via Kagans buss, klicka på resekalender 

så hittar Ni resan där. Där finns utförligt prospekt. Gör som där står. Därefter 

meddelar Ni mig så utgår det 200 kr i rabatt. Alltså 8795 kr                                 

                                      

Hör av Er via mail, sms eller ring 0733- 664121                                                                      

Blir vi tillräckligt många kanske vi får en egen buss. Då kanske vi får bo i 

Amsterdam. Då blir resan 700 kr billigare.  

Kan inte redan nu tala om vart resan utgår ifrån. Kan bli Hyllie. Då tar ni tå-

get dit. 

 

Frukost och middag alla dagarna i Holland. 

Vi besöker Volendam, Blomster tåget, Keukenhof, Floriaden, Blomster aukt-

ionen, ostfarm, kanaltur i Amsterdam.  Allt ingår  

Att priset är som det är beror på att dieseln är dyr. Floriaden kosta 40 euro i 

inträde och hotellet är dyrt. 

 

Ps. Den 3 dec 2022 blir det sita turen till fina Marienbad. Julmarknad på tre 

platser. Förutom Marienbad, Dresden och Berlin. 

Redan nu kan man visa intresse. När prospektet är klart får Ni det först. Hör 

av Er. 

 

Vi ses!  Kram Maj-Britt o Leif 
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Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet 
 

Ordförande: Josefin Forsberg tel. 073 394 6376  
 ordf@spfsundet.se 
 
Vice ordförande: Anita Karlsson tel. 070 615 49 09  
 vordf@spfsundet.se 
 
Sekreterare: Lisbeth Ek tel. 070 110 25 50  
 sekr@spfsundet.se 
 
Kassör: Lars Teinvall tel. 072 336 08 84  
 kassor@spfsundet.se 
 
Ledamot: Anita Nilsson tel. 070 350 99 67  
 event@spfsundet.se 
 
Ledamot: Barbro Eliasson tel. 070 110 25 50  
 babseliu@spfsundet.se 
 
Ledamot: Lars-Erik Johansson tel. 072 902 13 09 
 larsolisen@gmail.com 

 

 
Funktionärer 

 
Valberedningens ord: Göran Frank  tel. 073 116 91 33  
 valordf@spfsundet.se 
 
Valberedningen: Anders Hansson  tel. 073 507 68 38  
 valberedning@spfsundet.se  
 
Revisor: Bernt Lindman  tel. 070 575 18 20  
 revisor@spfsundet.se  
 
Revisor: Anita Nyberg  tel. 072 303 60 31  
 revisor2@spfsundet.se  
 
Webb redaktör: Christer Ytterberg  tel. 070 899 65 01 
 kansli@spfsundet.se 
 
Eventgrupp: Anita Nilsson  tel. 070 350 99 67  
 event@spfsundet.se 
 
 Anita Karlsson  tel. 070 615 49 09   
 vordf@spfsundet.se 
  

 Monica Lindman  tel. 070 723 06 02  
 event2@spfsundet.se 
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