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KÄRA SPF-are ! 

Nu när större delen av sommaren har passerat och då morgondaggen ligger kvar länge i 
gräset och nätterna är sammetsmörka är det åter tid för oss att träffas i våra olika 
aktiviteter. Man kan ju anmäla till flera sammankomster samtidigt. 

I ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm kommer 3 intressanta föreläsningar under hösten. 
Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, SV, SPRF, PRO och SPF står som arrangörer. 
Om man visar SPF-medlemskort betalar man 20:- Utan kort är avgiften 40:-. Ingen 
föranmälan men man bör komma i tid. 

DESIGN FÖR ETT MODERNT ÄLDRELIV 15 sept. kl. 13.30-15.00 
Livserfarenhet och förväntningar bakom myterna om katastrofen med ett åldrande samhälle. 
Docent Britt Östlund föreläser. 

ATT DRABBAS AV DEMENS 28 oktober 13.30-15.00 
Föreläsningen tar upp vad som skiljer normal glömska från begynnande demens, tidiga 
demenssymptom, olika demenssjukdomar, forskning och aktuell behandling. Föreläsare: 
Wilhelmina Hoffman, Geriatriker och föreståndare för Svenska Demenscentrum. 

BEHOVET ATT BEHÖVAS 10 november 13.30-15.00 
Föreläsningen handlar om människors önskan att vara behövda av andra. Föreläsare 
Professor Arne Jarrick, Stockholms Universitet. 

Kom ihåg att läsa igenom vårt eget digra program. 

Ur barnamun: Det är jätteskönt att ha farföräldrar som bor långt bort, 
för då slipper man det dagliga tjatet. 

MVH 
Gunvor Hansson 

Meddelade till alla dansglada män som inte kommer till våra tisdagsdanser. 
Jag och alla dansanta damer skulle bli mycket glada om vi kunde få lire mera ”gubbar” till 
våra danskvällar. Jag är övertygad om att det finns många män i föreningen som tycker om 
att dansa men inte kommit sig för. Om antalet män sjunker för mycket slutar även damerna 
att komma och då tvingas vi att lägga ned denna trevliga form av friskvård. Nu börjar 
höstterminen den 15 sept. med dans till MacOlssons musik. Inträde 50 kr och i det ingår 
kaffe. Medtag bulle o kopp. 
Välkomna! 
Lasse Kling, ansvarig för dansen. 

 


