
 

 

Månadens brev – september 2020 

Sommarens aktiviteter upphör nu och höstens tar vid. Det har varit väldigt 
uppskattat med sommarpromenaderna och boulen. Vi kommer förhoppningsvis att så 
smått kunna starta upp aktiviteter/månadsmöten. Månadsmöten i Ordenshuset blir nu 
under lite annorlunda former, eftersom restriktionerna för Corona ”att hålla avstånd” 
fortfarande kvarstår. Anmälan till månadsmötena är nu ett krav, då vi endast kan ta 
emot 30 personer i Ordenshuset.  
Vi fortsätter att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SPF 
Seniorerna centralt, vilket innebär att vi inte längre kan ha aktiviteter där vi sitter nära 
varandra och använder samma material. Kortspel måste alltså tyvärr utgå tills vi får 
klartecken. Samma sak med bowling, eftersom det är så många samhällsgrupper som 
vistas där samtidigt. Vi kommer att prova att starta mattcurlingen, men det förutsätter 
handskar under spel och handsprit före, under och efter spel.  
Bokcirkel och akvarellmålning kan bli aktuellt längre fram, men kortspel, linedance och 
sånggrupp får vi avvakta med. 

 

Information om vad som händer i september: 
 
 

1.  8 september: Besöker vi tre trädgårdar, med början kl 14.00 hos Eva Lindbäck, 
Tegelslagarvägen 1, villans framsida vetter mot Björnövägen. Fortsätter sedan 
till Eva och Eric Boberg, Tegelslagarvägen 15, tomten vetter mot Framnäsplan. 
Avslutar gör vi hos Karin och Kurt Nilsson Murtegelvägen 8, faluröd 
tvåvåningsvilla. Vi bjuds på em-fika i trädgården. Det finns sittplatser för ca 20 - 
25 personer, som kan sitta spridda i olika trädgårdsgrupper. Anmälan senast 5 
september. 

2. 10 september: Höstens första månadsmöte ”Mitt liv i hockeyn – händelser som 
roat och påverkat” med Curt ”Curre Lundmark, tidigare förbundskapten för Tre 
kronor, har vunnit OS och VM. Det blir två mötesomgångar med start 13.30 
max 30 st respektive 15.00 max 30 st. OBS TIDEN. Insläpp några i taget på 
baksidan som vanligt, betalning/kupong hos Bertil, spritning innan inträde i 
stora salen. Alla tar med sig sina ytterkläder då utsläpp kommer att ske direkt 
till parkeringen. Mötet 13.30 startar med fika/föreläsning. Mötet 15.00 startar 
med föreläsning/fika. Anmälan senast 6 september. 

3. 17 september: Svamputflykt. Samling vid Ordenshuset 09.30 därefter till 
Sundängen i egna bilar. Anmälan senast 15 september. 



 

 

 
4. 24 september: Vi prövar att anordna resa till Claes Moser, Villa Akleja Vaxholm. 

Stor buss (49 platser) men tar bara max 25 personer (min 22). Pris 810 kr/pers 
inkl bussresa, fm-kaffe, guidad visning av Claes Moser, enkel lunch i trädgården 
vid vackert väder, annars inomhus. Buss hämtar vid Ordenshuset kl.08.45-
hemkomst ca 17.00. Anmälan senast 15 september. 

 

Vad händer i början av oktober: 
1 oktober: Ulla Strandbergs föreläsning om seglatser i Ryssland och Finland 
max 25 personer. 
Plats: Vuxenskolan kl 14.00. OBS! Anmälan senast 28 sepember. 
 

Övrigt i oktober finns i nästa månadsbrev. 
 

Anmäler till jamgunnel@gmail.com eller am.isacsson@gmail.com 
 
Något program kommer inte att skickas ut för höstens möten/aktiviteter. 
Informationen blir endast via månadsbreven. 
 
Gå gärna in på vår Hemsidan: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre  
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