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2021-01-26 

Till 

Medlemmarna i 

SPF Seniorerna Baltzar 

Hej allihop! 

Vi har nu ett nytt år med nya förutsättningar, förhoppningar och möjligheter. Det gamla var 

tufft på många olika sätt, men nu är det dags att se framåt. Vaccinet, som några av er nog 

redan fått en dos av och de flesta av oss andra står i begrepp att få, ger oss möjlighet att bli 

mer sociala. Jag tror att många med mig har insett att samvaron med barn, barnbarn, släkt 

och vänner är det som det varit svårast att vara utan. Likaså kommer vi att kunna återgå till 

att träffas i föreningar och kring våra fritidssysselsättningar inom ett par månader. Det är 

roligt att ni redan börjat anmäla er till aktiviteter i vårt vårprogram. Förbundet har 

dessutom annonserat att man, tillsammans med distrikt och föreningar i hela landet, 

kommer att genomföra en Folkhälsovecka 17 – 21 maj. Vår förening räknar med att 

tillsammans med grannföreningen Boren kunna erbjuda olika aktiviteter.  

Styrelsen ska träffas digitalt i ett par månader till, men räknar med att därefter kunna 

återgå till fysiska möten. Bl a förbereder vi årsmötet, som vi alltså hoppas kunna bli av 15.4. 

Handlingar läggs ut på hemsidan allteftersom de blir klara. Vi har dessutom beslutat att vi 

måste ställa in månadsmötena i februari och mars utifrån gällande rekommendationer.  

Endera dagen kommer inbetalningskorten (eller e-faktura) på medlemsavgiften för 2021 

och medlemskorten följer med februarinumret av Senioren. Kanske en del av er tvekar, då 

föreningen inte kunnat erbjuda så mycket under året, men vi hoppas att ni ”hänger i”. 

Kanske kan ni t o m värva nya medlemmar. Förbundet har en kampanj (finns på deras 

hemsida), där man erbjuder en Sverigelott för varje ny medlem. Glöm inte att våra rabatter 

och en bra tidning är goda argument. 

Förbundet erbjuder också kostnadsfria kurser för att ge baskunskaper i Zoom (en digital 

mötesplattform) dvs så man kan delta i ett möte samt en fortsättningskurs om man vill 

kunna leda ett möte. Kurserna som är 1,5 timme långa äger rum 10.2, 17.2 eller 18.2. Sista 

anmälningsdag är 8.2. Hör av er om ni är intresserade, så skickar jag över inbjudan. Såg 

också att Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder ett par pröva-på-kurser via Zoom, bl a 

matlagning. 

Ha det gott! 

Monika Torstensson 

Ordförande SPF Seniorerna Baltzar 

 


