
                                                                                                                     

 

 

Hej alla fina vänner i SPF Seniorerna Bogesund!  

Här kommer en varm hösthälsning med lite summering om vad som varit i höst 

men också tips om härliga träffar som vi kan längta efter. 

Vilka intressanta månadsträffar vi har fått njuta och inspireras av. 

Jag säger bara: 

Olle Blomqvist, Ellos grundare, vilken härligt samtal som Kjell Engström och Olle 

presenterade för oss. Kjells Skavlans slut var klockrent. 

Lars Eric Frendberg med sin gitarr, sång och go musik. Vilken må bra eftermiddag, 

det programmet gav mersmak. 

Lars Wikander som trollband oss med Zophia. Ingen gick oberörd därifrån och det 

kommer vi inte att göra den åttonde december heller. 

För då får vi smaka på en god jultallrik som är fixad av Allanssons, möta Ulricehamns 

Lucia och även träffa Carolina Davidson. En tradition som vi är stolta och tacksamma för. 

På januari månadsträff får vi lyssna till Peter Bergman, en fantastisk man som delar 

med sig av sin livserfarenhet. När ni vandrar hemåt så är jag övertygad om att ni säger 

”vilken tur att vi hann med SPF i dag”. 

 Den 10 februari har vi årsmöte och på programmet finns även härlig sång av vår 

egen kör SENIORTON. 

På tal om SENIORTON, så har vi möjlighet att njuta av dem redan den 29 november 

i Hössna kyrka.  

De ligger nu i hårdträning för Curt Lansenfeldt, det är tufft för våra sångare.   

Hoppas vi är många som ses i Hössna lite före klockan 11.00, för visst 

är vi stolta över att ha en egen kör som sjunger stämmor och har roligt. 

Resor 

Den nionde september så gick resan till Småland och Hönsa-Lottas Luffarmuseum och 

som bonus gjordes ett besök hos konstnären Ulrika Hydman Vallien. 

Galenskaparna på Lorensbergsteatern var vi många som fick njuta av den 12 november. 

Förutom härlig underhållning så bjöds vi på tre goda ”stora smörrebröd”.  

Hjalmars Revy i Örebro kan man få uppleva den femte december. 



Falkenbergsrevyn den 15 januari 2016  

Alla Hjärtansdagsfirande på Folkets Hus den 14 februari. 

Galenskaparna i Göteborg den 16 februari 

Humorgruppen Grotesco i Jönköping den 26 februari 

Naturligtvis tar ni då och då en koll på vår hemsida, alltid uppdaterad, och kolla extra på resor 

under våren 2016 . Vilket utbud. 

Studiebesöken är populära inslag i verksamheten  

 

Studiecirklar 

På gång med Roy Olausson är studiecirkeln ”Tryggare ekonomi på äldre dar” 

På gång med Gun Markert är studiecirkeln Ikonmålning. 

Gun Markert och Agneta Lind jobbar för att vi ska få fler intressanta studiecirklar 

under våren. Efter en liten undersökning hos våra medlemmar så har de snart flera 

intressanta förslag att erbjuda. 

Det har varit en bra höst för oss SPF´are. 

Gösta Bucht som föreläste under rubriken ”En åldrande befolkning – att leva friskt länge” 

Bodil Jönsson som trollband oss, gav förståelse och roade under rubriken ”Leva Livet hela Livet” 

Räkfrossa – inte att förglömma, vilken härlig fredag 

Stickcafé på onsdagar och Kerstins 40-tal är också populära träffar. 

Fredagen den 20 november, mellan 10 – 11, finns Britta Lindgren på Oasen och säljer biljetter till 

Jullunchen – pris 150.– och till Alla Hjärtans Dagsfirandet den 14/2 pris 200.– 

Hinner ni inte komma nu på fredag så har ni en chans till, fredagen den 27 november, samma tid. 

Passa på att njuta av en kopp kaffe och en go macka – härligt seniorpris 20:- och bara på OASEN. 

På tal om Alla Hjärtans Dagsfirandet så är det tredje gången gillt. 

Då träffas vi på Folkets Hus söndagen den 14 februari och starten är 14.00. 

Under ett par timmar får vi njuta    

Marie Arturén, Göran Åhlfeldt, Marcos Ubeda och Magnus Johansson 

Förutom att det är en härlig konsert där hjärtat är med så kan denna biljett 

bli en riktigt bra upplevelsejulklapp till någon/några ni tycker om. 

Varför inte prioritera sådant som är viktigt i livet?  OMTANKE, KÄRLEK OCH GEMENSKAP. 

Träff med nya medlemmar har vi den 20 januari kl 18.00 – inbjudan kommer. 

 

Var rädda om Er i höstmörkret och Välkomna till SPF träffarna. 

Glada SPF hälsningar 

Ulla Zander 


