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Till alla medlemmar i SPF Seniorerna Tuve 

Nu när 2021 snart är till ända är det dags för en återblick - vad gjorde vi detta märkliga år?  

Efter lång väntan kunde vi starta verksamhet utomhus i maj. Vi spelade boule och bangolf 

samt vandrade i Hisingsparken en gång i veckan med mycket god uppslutning. Inomhus-

aktiviteterna började i augusti med bowling och mattcurling från oktober. I början av 

september kom Line dancen i gång och har varje vecka samlat många danslystna. 

Lunchträffarna har likaså återkommit och hunnit med två träffar. Under hösten har vi äntligen 

kunnat samlas till våra månadsmöten, det första för året den 21 september. Decembermötet i 

förra veckan blev en glad och trevlig stund trots att både barnens luciatåg och tomten 

saknades. Det är underbart roligt att kunna konstatera att vi har en fantastisk uppslutning av er 

medlemmar, ca 65 deltagare per gång. Att det är så många som deltar i våra aktiviteter ser vi 

som tecken på en välmående förening.  

För att kunna ge en smidig, snabb och lättåtkomlig information till så många som möjligt har 

föreningen köpt in en app, som enkelt kan laddas ner till en smartphone. Appen heter SPF 

Seniorerna och finns under App Store (Iphones) respektive Google Play (Androider). Så snart 

vi har något nytt att meddela får ni en notis om detta i telefonen. Samma information finns 

förstås också på vår hemsida. 

Vid en träff i höstas med nya medlemmar kom idéer fram om nya möjliga aktiviteter. På 

decembermötet fick de närvarande fylla i en intresseförfrågan om dessa. Vad det kan ge får vi 

återkomma till när resultaten sammanställts och utvärderats. En nyhet är att canastaspel är 

tänkt att komma i gång i mitten av januari. Två av våra medlemmar har erbjudit sig att ordna 

spel för ett begränsat antal deltagare. Information och kontaktuppgifter för anmälan kommer 

via hemsidan, SPF-appen och epost.  

Vi i styrelsen tackar alla er medlemmar för 2021 och önskar er en riktigt God 
jul och Ett Gott Nytt År, då vi hoppas på en trivsam och givande gemenskap  

  

 


