
                                                                                                                                     

BODEKULL KARLSHAMN 

MEDLEMSBREV NOVEMBER 2020 

 På grund av coronaviruset tvingades föreningen ställa in alla vårens planerade 
aktiviteter för att minska risken för att våra medlemmar skulle riskera att smittas av 
viruset.  

Medlemsbrev: På grund av osäkerheten vad gäller restriktioner under hösten, kommer 
vi att skicka ut ett nytt medlemsbrev varje månad. Där kommer vi bl. a. att redovisa 
förändringar vad  gäller verksamheterna i föreningen                                                                                                                      

 Månadsmötet: Vårt förbund rekommenderar de lokala föreningarna att inte anordna 
inomhusaktiviteter. Detta gör att styrelsen beslutat att ställa in november månads-
möte. Styrelsen har redan nu beslutat att ställa in även månadsmötet i december. 

Seniorernas Hus: Besök gärna Seniorernas Hus på Regeringsgatan 7 för för att fika, läsa 
dagstidningarna, använda våra datorer, titta på TV eller bara umgås för att undvika 
isolering. Övriga inomhusaktiviteter är tillsvidare inställda. Se vidare 
www.seniorernashus.se eller annonsering i lokalpressen. Arbetsgruppen för 
Seniorernas Hus består av: Jan-Erik Olsson, Brodde Nilsson, Bengt Andersson.  

Stavgång: Onsdagar 10.30. Samling vid Seniorernas Hus 

Gympa: Är tillsvidare inställt                           

Som medlem i SPF har Du ett antal förmånserbjudanden. Det gäller bl.a. elavtal, 
juridisk rådgivning, begravningshjälp, mobilabonnemang, försäkringar, 
tidskriftsabonnemang. Se vidare SPF Seniorernas hemsida under fliken ”Förmåner” 
eller kontakta någon i styrelsen.                                                                      

Arbetsgrupp vid månadsmöten: Vi behöver hjälp i samband med bl.a.  månadsmötena 
med dukning och iordningställande efter avslutat möte. Kan Du tänka Dig att hjälpa till 
anmäl Dig till Kersti Gustavsson 0708-848430.   

Telefonnummer och mailadress: Ni som inte anmält telefonnummer eller mailadress 
eller fått nytt mobilnummer och/eller ny mailadress måste meddela detta till Jan-Erik 
Olsson som är registeransvarig (j-e.o@telia.com).  Detta för att vi snabbt via mail eller 
SMS skall kunna informera om ändrade aktiviteter. 



Folkhälsolyftet: är ett projekt inom Region Blekinge som syftar till att utveckla arbetet 
med att förbättra hälsan hos äldre. SPF Bodekull har tilldelats 75.000 kr för att via 
Seniorernas Hus arbeta med ökad Folkhälsa hos äldre. Hör gärna av Dig med ideer.  

Vi vill bli fler: Fler medlemmar ger ökade intäkter i form av ökade medlemsavgifter 
vilket i sin tur leder till att föreningen kan erbjuda fler och högre kvalitet  på våra  
aktiviteter. En förening med många medlemmar väger tyngre när vi förhandlar med 
kommun och myndigheter. Du som redan är medlem är den bästa rekryteraren. 
Berätta därför för Dina bekantar om föreningen och våra aktiviteter och föreslå att de 
anmäler sig som medlemmar.  

SPF-kör: Efter det avslutade samarbetet med församlingen har styrelsen beslutat att 
starta upp en ny SPF-kör, som blir en rent profan kör. Syftet med denna är att erbjuda 
medlemmar en möjlighet att deltaga i körsång för att träffa andra sångglada 
medlemmar under trivsamma former och att ha roligt tillsammans. Kören är en viktig 
del i SPF:s folkhälsoarbete. Kören får namnet SPF-kören Bodekull.  

Kören skall kunna framträda i samband med olika arrangemang som anordnas av SPF 
Bodekull. Kören skall också kunna framträda på kommunens träffpunkter och 
äldreboende. Vidare skall körens framträdande erbjudas övriga SPF-föreningar i 
distriktet samt till externa arrangemang. 

Till alla sångintresserade SPF-are 

Vi träffas på torsdagar kl. 10 – 11.30 i Seniorernas hus och tänker oss att starta den 12 

november. Allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd mm. 

Jag som ska leda denna kör heter Agneta Ljungström, gammal kantor som tjänstgjort 

längst och mest i Mörrum och Ronneby, men också en kortare period i Hällaryd och 

Åryd. 

En gång för länge sedan, 1978 eller -79 startade jag SPF-kören i Karlshamn (då hette 

föreningen SFRF) och ledde den fram till 1989 eller -90, så nu känns det lite som att 

sluta cirkeln och göra om detta – det ska bli roligt!! 

VÄLKOMNA! 

Agneta 
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