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Ett meddelande till alla våra kära SPF-medlemmar!
Som ni alla vet har den pågående Corona-pandemin vänt upp och ner på det mes-
ta. Detta gäller naturligtvis även vår verksamhet i SPF. Vi har försökt att hålla verk-
samheten igång men även vi har fått vika oss för verkligheten. Vår förhoppning är
naturligtvis att vi på sikt ska komma igång med våra aktiviteter, men när det blir
vet ingen. Så fort det blir möjligt att hålla våra månadsmöten eller starta cirklar
kommer vi att informera om detta.
Programblad för hösten 2020 
Vi kommer inte att sända ut något programblad för denna
höst utan vi väljer istället att genom annonser i LP informera
er om vad som är på gång. För att inte missa något gäller det
för er att följa vår annonsering i LP. Ni kommer även att kun-
na ta del av vår information på vår egen hemsida och i mejl.
Månadsmöten för hösten 2020 
Som det ser ut idag talar det mesta för att det inte blir några månadsmöten efter-
som vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de direktiv som vi fått
från SPF Centralt. Vi har i och för sig ett färdigt program och så fort vi får klarteck-
en sätter vi igång.
Cirklar för hösten 2020  
Även när det gäller cirkelverksamheten finns det begränsade möjligheter att starta
sådana. Cirklar som kräver att deltagarna måste sitta nära varandra avråder vi helt
ifrån. Vi tror och hoppas att om vi får tillgång till så pass stora lokaler att deltagar-
na kan hålla rätt avstånd, så startar vi dessa cirklar. Information om cirklarna kom-
mer i särskild annons.
Särskilda aktiviteter hösten 2020  
Vi tycker, som ni förstår, att det är väldigt tråkigt att det inte finns något att erbju-
da er och därför kommer vi att anordna några aktiviteter som kommer att ske
utomhus. Ni kommer att kunna läsa om detta i LP, på vår hemsida och i mejl.
Till sist:  
Även om det nu känns ensamt ska ni veta att vi tänker på er och hoppas att vi
snart kan ses igen. Till dess, tänk på att följa alla goda råd från vår Folkhälsomyn-
dighet. Tillsammans kommer vi att rida ut denna storm.
Frågor? Kontakta vår ordförande hansåke Kratz, 070-661 42 48.
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