
 

 

Hej på Er alla SPF vänner 

Nu har vi sommar bakom oss. En sommar som på olika sätt påverkat vår vardag 
genom att vi hela tiden måste ta hänsyn till Corona pandemin. Förhoppningen att 
det skulle lätta nu under hösten har kommit på skam. I stället har pandemin tagit ny 
fart och när det är över är det ingen som vet.                 

Därför kan vi tills vidare inte genomföra månadsträffar, luncher, resor och fester. 

Förutom Boulen och promenader så genomförde vi en Quizz promenad med 
levande frågor i form av sång och musik den 17 september. Vi var ca 110 personer 
som deltog i promenaden som avslutades med korv och bröd på Bryggan. 

Eftersom vi i år inte kan åka på någon julkonsert, så planerar vi en digital julkonsert 
med lokala musiker och artister. Vi kommer att producera julkonserten som läggs ut 
som en länk på nätet strax före jul. Då är det bara att gå in och lyssna när man kan 
och har lust och hur många gånger som helst. De som inte har tillgång till dator 
kommer vi brevledes att tipsa om konserten och att man kan få hjälp av anhöriga 
eller kompisar att lyssna. Möjlighet kan vara att gå ned till Vuxenskolan som kan ta 
emot små grupper för att lyssna. Mer information om julkonserten när det närmar 
sig. 

Ni funktionärer som var bjudna till en avslutningsfest i maj, som tack för det arbete 
ni gjort för SPF under 2019, har vi inte glömt. Vi hade planerat för en fest i höst i 
stället, men nu vet vi inte när den skulle kunna bli av. 

Styrelsen har därför beslutat att Ni i stället kommer att få en julgåva i form av ett 
presentkort på 250 kr som gäller i de flesta butiker i Ulricehamn. Även Ni som 
vunnit i Lena Tjäders frågequizz på nätet kommer få ett presentkort på 250 kr i 
stället för utlovad deltagande i en fest. 

Vi kommer att informera Er via mail, i föreningsguiden i UT och på vår hemsida 
www.spfseniorerna.se/bogesund när ytterligare aktiviter planeras. Ni är självklart 
mycket välkomna att kontakta någon i styrelsen eller mig 
roy.olausson48@gmail.com  tel: 0708-290455 om Ni har frågor, synpunkter eller 
idéer på verksamhet. 

Var rädd om Er 

Roy Olausson/ ordförande 

 


