
 

 

Månadens brev – januari 2020 

Gott nytt år 2020 önskar vi alla våra medlemmar.   

Då var det dags för årets första månadsbrev. Nytt år innebär nya möjligheter och nya 

utmaningar. Ni har nyligen fått programmet för år 2020 som innehåller många roliga 

och spännande upplevelser som vår fantastiska programgrupp har arbetat fram. Vi 

hoppas att det finns något för just dig som lockar, antingen en utflykt/studiebesök 

temadag/månadsmöte eller någon av våra aktiviteter. 

 
Vad har hänt under december? 
Den 13 december var årets sista månadsmöte/Julfesten, med 74 nöjda medlemmar 
som deltog i firandet och njöt av god mat samt luciatåget som sjöng så vackert för 
oss. Julbuffe´n ersattes med en jultallrik och tillbehör från ICA Maxi Hälla. Maten var 
god och alla var väldigt nöjda med konceptet. 
 
Vad händer i januari?  

• Alla vanliga veckoaktiviteter drar igång som vanligt under januari – februari. 

• Året börjar den 5 januari med Nyårskonsert på Cassels i Grängesberg, denna 
aktivitet är fullbokad, men det går att anmäla sig på reservlista. Anmäl till 
jamgunnel@gmail.com  

• Den 16 januari sker årets första månadsmöte ”Julgransplundring” och 
underhållning av Pecke Abrahamsson (sjungande polis i Enköping) med sång, 
musik och anekdoter från sitt långa polisliv. Tävlingen ”Hjärnkoll” startar.  

• Den 20 januari startar telefonkurs och släktforskning (släktforskning ny cirkel för i 
år).  

• Den 29 januari startar cirkeln Europa i framtiden. 

• Den 30 januari startar cirkeln Skriv och berätta (ny cirkel för i år). 
 

Se vidare i programmet för anmälan till olika aktiviteter. OBS: ny anmälan behövs för 
varje termin. 

OBS: (ett litet fel har tyvärr smugit sig in i programmet, gällande anmälan för telefon 
kursen). Lisbeths telefonnummer är: 070-246 39 63. 
 
Notis: Swish numret som står på sid 14 i programmet fungerar tyvärr inte ännu. Vi 
återkommer så fort detta är klart för användning. 
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Nytt för i år: Nu kan du betala din medlemsavgift hos SPF-seniorerna med E-faktura. Om 
du har internetbank kan du nu anmäla dig, dock senast 2019-12-31 och få nästa års 
medlemsavgift via E-faktura. Alla banker klarar att hantera e-faktura via sina 
internetbanker. Hur du gör skiljer sig lite åt beroende på bank. Nedan hittar du länkar 
till hur du gör hos de större bankerna i Sverige. Du kan även kontakta din bank direkt så 
hjälper de dig. 
  

Nordea 
https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html 
  

Handelsbanken 
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar 
  

Swedbank 
https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-faktura/fragor-och-
svar-om-e-faktura.html 
  

SEB 
https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura 

 
 
Gå gärna in på vår Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre 
 

Styrelsen 
genom Gunnel Jonsson 
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