
 

 

 

 

 

 

Hej alla SPF-are i Mariefred och i Åker 

Nu har hösten kommit med sin kyla och sina vackra färger i naturen så 
passa på och njut så länge det varar. Coronan har oss fortfarande i sitt 
grepp och ingen vet när pandemin är över och vi kan leva som vi 
brukade göra. Marianne och jag håller oss mestadels inne eller gör små 
hundutflykter i omgivningen. Vi har träffat släkt och vänner utomhus vid 
några tillfällen. 

Styrelsen har haft sitt andra fysiska möte i måndags den 12 oktober och 
beslutade då bland annat följande: 

Inga månadsmötet i Församlingshemmet under oktober, november 

eller december. 

Vi anser att vi inte kan erbjuda alla våra medlemmar att under säkra 
förhållanden komma till Församlingshemmet på lika villkor. Vi vet att 
många av er inte kan eller vill komma på grund av Covid 19. 

Måndag den 26 oktober Informationsmöte. 

Vi har bjudit in alla våra verksamhetsledare till ett möte med styrelsen 
för att få ta del av deras kunskaper och erfarenheter av hur de hittills, 
tillsammans med sina deltagare, har hanterat situationen. Vi vill också 
föra en diskussion med dem om hur vi tillsammans skall planera vår 
verksamhet för våren 2021. Allt under förutsättning att pandemin tillåter 
det. 

 



Torsdag den 5 november Paraplyparty. 

Vi vill göra något för att pigga upp oss alla i det ibland ganska trista 
novembervädret. De som har lust är således välkomna till Biohusets 
gård kl. 13-15. Vi kommer att bjuda på vintoddy eller te samt något 
tilltugg. Att bära ett paraply är således inträdesbiljetten. 

Som vanligt kan vi inte vara mer än 30 varför en anmälan måste ske till 
Annika Tamm ar.tamm@icloud.com senast den 2 november. 

Måndagen den 9 november Styrelsemöte. 

Vi kommer att träffas i Biohusets kafé för att göra en första analys av 
årets verksamhet, utvärdera den och påbörja en planering för det 
kommande verksamtsåret. Vi kommer också att diskuterar hur vi skall 
kunna nå medlemmar som inte har en e-postadress så att alla framöver 
kommer att få tillgång till all information. Det har oroat oss att inte kunna 
nå alla. 

Söndagen den 6 december Luvparty 

Eftersom vi inte kommer att ha något Luciafirande som vanligt i 
församlingshemmet bjuder vi in till ett party på Biohusets gård där 
inträdesbiljetten den här gången är en luva, helst en färggrann. Vi 
kommer att bjuda på glögg och pepparkakor samt förhoppningsvis lite 
underhållning i vinterkylan. Vi börjar kl. 17 och slutar senast kl 19 

Som vanligt kan vi inte vara mer än 30 varför en anmälan måste ske till 
Annika Tamm ar.tamm@icloud.com senast den 3 december. 

Vi ser fram emot att få träffa er och byta tankar och erfarenheter från det 
gångna året som inte alls blivit som planerat. Hörsamma rekommenda-
tionerna från Hälsomyndigheterna och sköt om er 

Mariefred den 17 oktober 2020 

Bo Månsson 

Ordförande 

 

 


