
                                                                                                       
                                                                                                                                             

 

Julhälsning till alla fina vänner i SPF Seniorerna Bogesund! 
 

Året som ordförande har varit en rolig och inspirerande utmaning tack vare 

kunniga och arbetsvilliga styrelseledamöter, funktionärer och medlemmar. 

 

Tack alla som flitigt deltagit i möten och övriga aktiviteter som erbjudits under 

året. Det är Ni som gör så att vår förening blomstrar. 

Nu är det  

Tre dagar kvar till julafton och vilken tur att vi har många goa årsringar 

med erfarenheter av att allt inte måste göras inför julen, det brukar bli jul ändå. 

Vi prioriterar det som är viktigt OMTANKE, KÄRLEK och GEMENSKAP 

Årets första julkänsla fick vi i Hössna kyrka när vår egen SENIORTON medverkade 

som en proffsig kyrkokör. Man kände sig stolt över att sitta i kyrkbänken och 

njuta men fick också förväntning inför kommande framträdanden. 

Ulricehamnsbygdens Lucia som besökte oss på Församlingsgården var också 

en fin musikalisk upplevelse och Carolina Davidson som kåserade om Lucia.  

Nu stundar fina helgdagar med förväntningar, traditioner och kanske krav men 

det kan också vara oro över att inte orka vara med i svängarna och på så vis bli  

ensam. Här ska vi hjälpa varandra.  Naturligtvis jobbar vi för att  

Varje dag göra någon glad 

Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År och allt det bästa inför 

det nya året! 

Ulla Zander 

Ordförande 

  



                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

När vi har välkomnat 2016 så tar vi en titt på kalendariet och ser alla möjligheter 

vi har inom SPF att mötas 

 

11 januari – måndagspromenaden   obs – varje måndag 

12 januari – tisdagsboulen                  obs -  varje tisdag 

13 januari – Månadsträffen med Peter Bergman, en fantastisk person och uppskattad 

                      föreläsare. Peter som har en medfödd cp skada, delar med sig av sina erfarenheter om  

                      hur det är att vara annorlunda. 

15 januari   Falkenbergsrevyn 

19 januari   Tisdagslunch på Kullen, där vi förutom god mat får träffa Torbjörn Leander,  

                      Ekeskogs/Akademibokhandeln 

20 januari    Informationsträff för nya medlemmar. Inbjudan skickas ut och träffen är på 

                      Logernas Hus kl 18.00.  Seniorton medverkar. 

22 januari    Hjärnkoll kl 10.00 i Missionshuset, Hökerum. Vårt lag med Astrid Lindahl, Kjell Engström 

                      och Dick Ylander ska tävla mot SPF Seniorerna från Toarp, Boråsbygden, Tranemo 

                      och Västra Kind.  Hejarklacken välkomnas. 

 

Söndagen den 14 februari kl 14.00  firar vi Alla Hjärtans Dag på Folkets Hus 

Medverkande är Marie Arturén, Göran Åhlfeldt, Marcus Ubeda och Magnus Johansson. 

En härlig må bra eftermiddag. Biljettpris 200.-  Vill Ni ha biljetter innan jul ring 

0321-35968, 070-6733756. 

 

 

 

 

 


