
   

Sid 1 (2) 
Version 3 

SPF Seniorerna Askim 
 
  Verksamhetsplan 2021  
 
Föreningen kommer även i fortsättningen att inrikta sina verksamheter  

mot att öka de äldres möjligheter att i Askim leva ett positivt och rikt liv.  

 

Detta görs genom att  
 
- försöka få så många som möjligt att deltaga i de av föreningen anordnade  
  Aktiviteterna. 

- följa den kommunala verksamheten så att de äldres situation blir beaktad.  

Vi har haft ett unikt 2020 och även en vår nu -21. Tiden har präglats av Covid-19, en 
Pandemi har drabbat världen. De flesta av våra planerade aktiviteter fick ställas in och vi 
har tillbringat mycken tid i våra hem.  
Vi upplever att många har hittat nya värden i sina liv. 
Vår verksamhet behöver byggas upp igen! Vi vill gärna höra vad ni medlemmar önskar ska 
stå på agendan, tillbaka till det vi haft eller nya förslag? Har ni idéer snälla, så skicka ett sms 
eller mail till någon av oss i styrelsen! 
 
Gudrun och Svante Järbur vill bli ersatta, de vill få deltaga i lugnare form och de ska ha vårt 
varma tack för sitt engagemang genom åren!  
Vi är glada att de finns kvar som bollplank!  
Vi söker dig som kan tänka dig att praktiskt hjälpa till! 
Tore Johansson fattas oss, han var ledare med den äran i konst med Bernt Skyttermark och 
vill någon av er gå in ihop med Bernt, så vi kan få denna grupp att fungera vidare vore det 
suveränt!  
Britt Kardborn ledde ihop med Mikaelskyrkans personal Vaffö och även hon får vi minnas 
för de ansträngningar hon lade ner för föreningen! 
Prognosen från FHM just nu är att samhället bör kunna öppnas till hösten, men för 
tillfället får vi inte samla mer än 8 fysiskt.  Vi vill presentera en verksamhetsplan, men den 
är ännu preliminär.  
Familj och vänner har funnits på distans, vi har vistats i naturen och i våra hem. 
Så kom vaccin och förbättrade vårdkunskaper, vi får hopp om att världen snart kan öppnas 
igen! 
Vår plan nu utgår från att ett flertal av SPF-s medlemmar nu tycks ha fått vaccin!  
 
Föreningen har vid årsskiftet 538 medlemmar och 28 vänmedlemmar.  
Ett stort arbete läggs ner för att rekrytera nya medlemmar bland Askimsborna  
Särskilda insatser görs för den grupp som är på väg att bli pensionärer.  
Fler medlemmar betyder större möjligheter att utöka våra aktiviteter.  
Två utskick per år + återkommande information till de medlemmar som lämnat  
sin e-mail-adress ger medlemmarna god uppfattning om vad som är aktuellt under  
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året och under den närmaste tiden. Vi gör inte ett tryckt program i nuläget, det är så många 
osäkra faktorer att ta hänsyn till.  
 
Utbudet av aktiviteter planeras i stort att fortsätta som tidigare,  
 
Månadsmöten den andra måndagen i varje månad (förutom juni, juli och augusti),  
Vi har ju bytt lokal för månadsmötena- äger numera rum i Nya församlingshemmet  
vid Askims kyrka. I maj och december har vi i stället vår- och julavslutning.  
 
Våra temagrupper bridge och historia kan starta så snart lite fler får samlas!  
Askim vår hembygd, konst, litteratur, vaffö gör di på dette viset, vinprovning med flera 
behöver utvärderas, ledare lite osäkra ännu, förstärkning och nya idéer varmt välkomna!  
Den uppskattade "månadens lunch" kommer att erbjudas som tidigare om vi får lov gå ut.  
Som tidigare skall samtliga våra aktiviteter vara självfinansierade.  
 
Motionsverksamheten — våra tisdagspromenader - samlar många deltagare —  
vi kommer att försöka att ytterligare stimulera intresset för motion i olika former.  
 
Olika intressanta studiebesök kommer att anordnas under hösten och nästa vår.. 
Promenad i Botaniska vill vi upprepa!  
En ljus vår och fin aktiv höst önskas er alla! 
 
Askim 9 maj 2021 
 
Styrelsen 
SPF Seniorerna Askim   
 


