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Julbrev 2021 

Bästa Vänner i SPF Seniorerna Älvsborg 

2021 går mot sitt slut, ett år då vi faktiskt kunde träffas igen. Men först ett speciellt tack till Linda och 

Ing-Britt som varje vecka (oberoende av pandemins härjningar) tagit ut oss på härliga promenader i 

frisk luft, ibland väldigt frisk! Slottsskogen, Änggården, Gunnebo Slott och Sisjön är bar några av de 

områden vi promenerat i. 

Julen står för dörren och vi har sett första snön både komma och gå. Tyvärr kan jag inte skryta med 

något bad den senaste månaden men det skall nu bli tillfälle till det under julhelgen. Kanske när det 

snöar, det skulle vara spännande. 

När vi blickar tillbaka på det år som gått så vill vi nog glömma våren som mest bestod av inställda 

programpunkter. Kommer dock ihåg(!) ett trevligt månadsmöte om tankspriddhet med Johan Rapp!  

Men i höst kunde vi, som sagt, äntligen träffas igen. Höstens aktiviteter blev snabbt fullbokade och vi 

hade oftast tur med vädret! Först ut i härligt väder var båtturen med Nawica som blev lite extra 

spännande efter en lättare grundkänning. 

Höstens månadsmöten var välbesökta och vi fick lyssna till lite industrihistoria med Bo Sharping. Åsa 

Lilliestam berättade om hamnarnas musik och vår äldreombudsman(?) Helena Bjurbäck talade om 

äldrefrågor inom kommunen och uppmanade alla att dela med sig av erfarenheter och tankar inom 

detta område. 

Under hösten har vi även hunnit med att besöka Chalmerska Huset, Ästad vingård, ha en pubkväll i 

Marinstugan, lyssna om och smaka på porter hos Porterpelle, få lite information om framtidsfullmakt 

och se residenset. Några deltog också i resan till Moseldalen. Hösten avslutades traditionsenligt med 

ett julbord på Jungman Jansson där drygt 40 medlemmar åt gott och umgicks. 

Hur vintern och våren kommer att utveckla sig återstår att se. Vi har förberett ett gediget program 

som dock inte är helt komplett på grund av att flera ställen inte tar emot bokningar innan man vet 

hur pandemin utvecklar sig. Av den anledningen så är bifogat program bara en sammanfattning så att 

vi har något att se fram emot. Programmet kommer sedan att uppdateras allteftersom 

folkhälsomyndighet och regering kommer med nya direktiv.   

Jag vill också passa på att nämna att SPF Seniorerna inte bara är mys och trevligt umgänge lokalt. Vi 

är Sveriges näst störst ”fackförening” för pensionärer, en organisation som centralt bevakar våra 

rättigheter och som ständigt arbetar för att vi skall får vår del av den offentliga kakan. Ett arbete som 

pågår oberoende av pandemier.  

Men nu skall jag gå och klä granen. Eftersom det blir lillajulafton redan på tisdag så gäller det att 

granen är färdigklädd till dess. Det blir kanske också en glögg medan vi klär granen och skinkan 

griljeras. 

Med hopp om en lugn men mysig julhelg hälsar Styrelsen 

genom 

Bo Stenberg 

Ordförande 


