
 
 
 Bästa Vänner i SPF Seniorerna Älvsborg 

Sommar och sol! Igår (torsdagen den 10 juni) var jag ute på havet med min fina snipa och besökte 

bland annat Vrångö. När jag satt uppe vid lotsutkiken och blickade ut mot havet med Vinga i 

horisonten så kände jag samma frihetskänsla och möjligheter som jag kände när jag fick min andra 

spruta för någon vecka sedan. 

Möjligheterna är bland annat att få träffa er på någon av höstens aktiviteter. Som ni sett så har vi ett 

omfattande höstprogram med traditionella månadsmöten, studiebesök, pubkväll, IT-utbildning mm. 

Några av aktiviteterna saknar datum eftersom vi inte fått dem från de vi skall besöka. Så snart alla 

datum är klara så skickar vi ut det officiella programmet. Notera dock att flera aktiviteter redan nu är 

hårt bokade så anmäl er till det du vill vara med på.  

Ewa ber mig att påminna dig som tidigare anmält dig till Rhen/Moseldalsresan om att du måste 

inkomma med en ny intresseanmälan för resan som återfinns i höstens program och som avgår den 

14 september. Ewa vill ha din förnyade anmälan snarast då arrangören Komfortresor behöver få in 

anmälningarna så att han hinner göra de avstämningar hans arrangörer väntar på. 

Hela programmet hittar du som vanligt på hemsidan: 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/foreningslista/alvsborg/ 

Vi har tjuvstartat det nya programmet 

med en härlig båtresa med Nawica i 

början av juni. En lugn och solig dag 

med strandhugg på Donsö med lunch 

på Isbolaget!  

 

En nyhet till hösten är att vi kan betala entréavgiften på månadsmötena med 

Swish (eller kontant). 

Sedan vill jag rikta ett speciellt tack till Linda och Ing-Britt som sedan i november förra året varje 

vecka tagit med oss ut på en skön promenad så att vi kunnat träffas under säkra förhållanden ute 

under en annars tämligen mörk period.  Så här skrev Linda om avslutningsrundan: 

”Vi fick en perfekt avslutning på säsongens sista vandring runt Sisjön i 

strålande vårväder. Tack till alla motionärer som troget ställt upp på 

vandringarna i blåst och regn och branta backar utan knot. För att inte 

tala om den gången jag inte hittade stigen upp till 1500-talsborgen i 

Ruddalen och fick skämmas? Lovar att återkomma till den vandringen 

till hösten och då skall vi ta oss ända upp.  

Ing Britt och jag planerar att fortsätta vandringarna till hösten. Vi har 

inte bestämt något startdatum ännu men det blir förmodligen i 

månadsskiftet aug/sep.”  

Hoppas att även du hittar frihetskänslan och ser möjligheterna nu när dagarna blir ljusare! 

Med dessa rader önskar hela styrelsen er alla en skön sommar så ses vi i höst! 

Bo Stenberg 

Ordförande 


