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Bästa SPF:are,     Vecka 48, 2017  
 
När ni läser detta har ni kanske varit på Månadsmöte och fått höra 
berättelsen om Expedition Polaris – en spännande historia om mor-
det ombord på båten och baserad på en verklig händelse.  
 
Nästa möte vi har i Tumbafoajén blir den 11 december då vi firar 
Lucia med luciatåg och sång från Björkhaga skolans musikklasser. 
Som vanligt samlas vi klockan 13.00 för kaffe och lussebulle? Eller 
annat gott kaffebröd. 
Innan luciatåget kommer Anders Magnusson och Krister Carlsson 
att informera om E-hälsa på ett underhållande och pedagogiskt 
sätt. Bra och nödvändig kunskap! Det finns också möjlighet att 
ställa frågor. 
 
I fredags den 24 nov hade vi i styrelsen ett möte för att gå igenom 
aktiviteter, resor och månadsmötesprogram inför våren -18. Det ser 
ut att bli ett bra programutbud även till våren. Det planeras också 
fortsättning på de populära cirklarna. 
 
Den 7 december har vi höstavslut på cirkeln om Sven X-et Eriks-
son. Vi ska diskutera ett par böcker om målaren och så se ett bild-
spel med hans konst. Låter det intressant – kom till Seniorhuset 
klockan 13.00. Det finns plats och kostar inget. Kaffe och bulle utlo-
vas också. 
 
Den 7 december är det också besök på Sveriges Radio. Det be-
söket är fullbokat – om det finns intresse kanske vi gör om det till 
våren. 
 
I nästa veckobrev kommer vi att berätta om de aktiviteter som plan-
eras till januari månad -18 
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Vi i SPF Sverige har 265 000 medlemmar! Mer än var femte väljare, 
27,5 procent, kommer att vara 65 år och äldre i valet hösten -18. 
Det är viktigt att vi inom SPF gör våra röster hörda, det är viktigt att 
vi sätter oss in i de viktiga frågorna inför valet, både lokalt och i 
rikspolitiken.  
 
Under senvåren kommer vi att ha politikerutfrågningar, precis som 
till förra valet. När vi då diskuterade äldrefrågor och boendefrågor 
var vi över 70 SPF:are som ställde frågor till våra lokalpolitiker. 
 
Läs gärna den intressanta artikeln i Senioren, sid 18-19, om den 
undersökning SPF förbundet gjort. 
 
Idag, söndag, verkar det bli en tämligen jämngrå dag. Då är det ex-
tra jobbigt att ta sig ut för en promenad – men gör det ändå – det är 
så skönt att komma in i värmen sen. 
Håll ut - tulpanernas tid kommer….!!! Hälsningar styrelsen 
 
 
  

 


