
Programblad hösten 2022

Vi samarbetar med Studieförbundet vuxenskolan

Nu får Ni hösten programblad i Er hand. Vi i styrelsen hoppas att det ska vara 

program och aktiviteter som är tilltalande för Er och att Ni kommer och deltar 

i våra samlingar. En stund tillsammans är värdefulla tillfällen som vi ska ta vara 

på.

Vi vill också fortsätta att uppmuntra Er till motion. Det är viktigt att röra på sig. 

Längre eller kortare promenader. Det finns gym som har anpassade program 

för seniorer. Välj de Du tycker är bäst för Dig.

Vi vill tacka aktivitetsgruppen som arbetat fram höstens program och de 

ansvariga för studiecirklar och aktiviteter som ställer upp i föreningen. 

Ett stort tack! 

SPF seniorerna Boken startades för 50 år sedan och det vill vi uppmärksamma 

med en fest i Slottsrestaurangen nu i höst. Se längre fram i programbladet.

För styrelsen, Lars-Göran Berglund
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Styrelsen för SPF Boken

Iréne Lindén
Ledamot

Laila Håkansson
Kassör

Maj-Britt Larsson
Sekreterare

Jan-Axel Andersson
Ledamot

Lars-Göran Berglund
Ordförande

Bertil Nilsson
Ledamot

Ingrid Christensen
Vice ordförande

Åke Arvidsson
Ledamot

Besök vår hemsida: spf.solvesborg

Bo Ohlsson
Vice sekreterare

http://www.spf.solvesborg/


Tel: 045-144 45
Stortorget 8, Sölvesborg

Gynna våra annonsörer – de gynnar oss!



Har Du svårt att på egen hand ta Dig till våra samlingar

Vi kan hjälpa Dig. Slå en signal till någon av följande personer så får Du 

hjälp:

Gunilla Möller 073-382 97 70 

Ingrid Christensen 070-830 44 51

Ann Lena Nilsson 076-008 67 54

Iréne Lindén 073-231 48 58

Inför hösten 2022

Våra månadsmöten har vi i Nakterhuset, Bancks väg 6 i Sölvesborg med 
undantag för augusti- och decembermötet.
Lokalen i Nakterhuset ligger på övre plan. Hiss finns för den som behöver. 
Är Ni osäkra för att själv åka hiss så säg till mötesvärden som finns på 
bottenvåningen, så får Ni hjälp.

Vi träffas torsdagar en gång varje månad. Mötestiden är klockan 14.00.
För att vi ska kunna beställa rätt antal kuvert vid servering fortsätter vi 
med föranmälan till våra månadsmöten.
På grund av ökade kostnader har styrelsen beslutat att höja avgiften för 
deltagande i månadsmöten till 80:-kr/deltagare. Månadsmötet i 
december förlägger vi till Slottsrestaurangens övre plan där det serveras 
middag och där är avgiften en annan, se längre fram i bladet. Det finns 
stolhiss i trappan upp till övre plan.

Föranmälan och betalning gör Ni till  vår kassör Laila Håkansson. 
Anmälan via mobil på 070-551 45 95 eller e-post 
laila.d.hakansson@telia.com.  Betalning 80:- kr/deltagare till vårt 
bankgiro 5537-4862 eller swish till Laila Håkansson på telefon 070-551 
45 95.
Vi föredrar Swish eller bankgiro vid betalning.

Planering och inbokningar för hösten är till stor del klara och det kan bli 
en spännande och intressant höst. 

Föranmälan till alla månadsmöten senast måndag före aktuellt möte
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Månadsmöten våren 2022

Torsdag den 18 augusti

Höstens första månadsmöte håller 
vi utomhus på Torsö. Vi samlas vid 
Torsö hamn. Vi bjuder på en liten 
promenad med tipsrunda.
Därefter bjuder vi på grillad korv 
med bröd. Kaffe finns också.

Torsdag den 8 september

UKKEFELLOW'Z är ett glatt gäng som 

träffas varje måndag och spelar ukulele.

Repertoaren är alltifrån "gamla 

godingar" med jazzig swingkänsla till  

program för barnen "Krakel spektakel". 

UKKEFELLOW´Z spelar och sjunger gärna 

tillsammans med sin publik!

Ledare Helene  F Sturefelt

Idag får vi också en presentation av 
våra cirkelledare.

Torsdag den 13 oktober

De väl kända paren från Hällevik 
Maria, Bo Knutsson och Ann, Uno 
Hellgren besöker oss. 
De presenterar ett program under 
temat Våra önskemelodier.
Bjuder på sång musik och diktläsning

Föranmälan till alla månadsmöten senast måndag före aktuellt möte



Torsdag den 15 december

Idag får vi besök av Möllebackens luciatåg 
med följe. Vi får lyssna till både gamla och 
nya julsånger och kanske någon julvers.

Idag samlas vi i Slottsrestaurangen och 
äter julmiddag tillsammans. På menyn står 
dansk fläskestek med potatis, sallad, sås 
och kaffe. Lättdryck ingår. Annan dryck 
finns att köpa.
Avgift för deltagande är 250:-kr/person

Föranmälan till alla månadsmöten senast måndag före aktuellt möte

Torsdag den 10 november

Saker att vara vaksam på!
Trender i antikbranchen idag

Fredrik Zimmerdahl från Sölvesborg, 
numera Lund, föreläser om föremål från 
svunna tider.

Vill du ha ett föremål värderat?
Kontakta Iréne Lindén 
telefon 073-231 48 58 eller mail 
irenelinden48@gmail.com
senast måndagen den 10 oktober.

Vi som jobbar med programbladet är i första 

hand vi som ingår i redaktionen för hemsidan:

Lars-Göran Berglund
Åke Arvidsson

Iréne Lindén
Bo Ohlsson

mailto:irenelinden48@gmail.com




Studiecirklar och aktiviteter hösten 2022
Nu startar höstens studiecirklar och aktiviteter. När varje grupp 
kommer igång ser Ni på nästkommande sidor.
Nytt för hösten är att vi nu äntligen startar en studiecirkel i att hantera 
datorer och appar mm.
Vi har också önskemål att kunna starta både en målar- och en 
läsecirkel. Ledare eftersökes!

Fortsätter på nästa sida

SPF Boken Sölvesborg firar 50 årsjubileum 2022

Den 21 oktober klockan 17.00 inbjuder vi till 
middag i Slottsrestaurangen. 
På programmet står:
• Återblick på de gångna åren
• En blick in i framtiden
• Underhållning av trion SWAY

Jutta Wihlborg, Linda Kullberg, Annie Söderdal
på piano Pete Rogers

• Middagen består av förrätt, huvudrätt, dessert 
och kaffe. Dricka: Lättdryck. Annan dryck finns 
att köpa.

Avgift för deltagande medlem är 450:-kr och för 
icke medlem 500:-kr. Anmälan om deltagande 
senast den 17 oktober till Laila Håkansson 
tel: 070-551 45 95 eller mail: laila.d.hakansson@telia.com
Betalning BG 5537-4862 eller swish L Håkansson 070-551 45 95.

Fika på stan

Vi Fikar på stán sista onsdagen i varje månad. 
Platsen är Duvans café. Tid: 14.00
Det första tillfället bli den 31 augusti.

VÄLKOMMEN att sitta ner och lösa världsproblem eller bara fika tillsammans
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Studiecirklar, aktiviteter fortsättning från föregående sida

BOULE vid Havsudden i Sölvesborg
Måndagar och torsdagar kl. 14.00. Boule pågår 
hela hösten så länge vädret tillåter. Sven meddelar 
via mail.
Nya deltagare anmäler sig till ansvarig:
Sven Andersson tel. 076-860 15 60 
mail: ocean02@telia.com

SPF BOKENS SÅNG- och MUSIKGRUPP i 
Nakterhuset
Torsdagar (utom 8/9, 13/10, 10/11, 15/12) 
kl. 14.00 – 15.30. Start den 1 september. 
Fler deltagare välkomnas! 
Nya deltagare anmäler sig till ansvarig:
Iréne Lindén tel. 073-231 48 58 
mail: irenelinden48@gmail.com

BERÄTTARSTUNDER i 
Sölvesborgs Närradios lokaler
Tisdagar kl. 15.00-17.30. 13/9, 27/9, 11/10, 
25/10, 15/11, 29/11 och 13/12. Nya 
deltagare välkomnas och anmäler sig till 
ansvarig: Bo Ohlsson tel. 070-376 60 70
mail: ohlssonbo@hotmail.com

GOLF på Sölvesborgs Golfklubb
KM hålls sista fredagen i september. 
Inbjudan med datum skickas ut till GK:s 
SPF-medlemmar. Oldtimers för SPF-
medlemmar startar första torsdagen i 
augusti och avslutas i mitten av oktober. 
Ansvariga: Monica och Jan Tingstedt 
tel. 070-604 18 30
mail: jan.tingstedt@telia.com
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BOWLING hos Böckmans i Bromölla

Onsdagar kl 15.00 – 16.00 med start den 7 
september. 
Nya deltagare anmäler sig till ansvarig.
Monica Persson tel. 070-930 74 76
Mail: monicaokjellp@gmail.com

PROMENADER 2 grupper.
Lister resp. Sölvesborg
Tisdagar kl. 10.00 med start den 
23 augusti. Eget fika medtages.
Plats meddelas senare närmare 
startdatum av ansvarig.

Ansvarig Sbg Iréne Lindén Tel. 073-231 48 58 mail: irenelinden48@gmail.com
Ansvarig Lister Bertil Nilsson. Tel. 070-862 53 94 mail: bertiltaxi@gmail.com

CANASTA i Nakterhuset
Måndagar kl. 10.00 – 13.00 med start den 
29 augusti.
Fler deltagare välkomnas!
Anmälan till ansvarig Laila Håkansson 
Tel: 070-551 45 95 
Mail: laila.d.hakansson@telia.com

BLI VÄN MED DIN DATOR

Under fem 2-timmarspass går vi igenom grunder 
samt praktisk nytta och glädje av internet, mejl 
och programvaror. Du kommer också lära dig 
begrepp som t ex appar och nät och vi berör hur 
mobiler och läsplattor kan förenkla än mer att 
”följa med i tiden”. Teori varvas med praktiska 
övningar. Plats: Vuxenskolans lokaler N:a 
Bryggerigatan 1. Start: 21 sept. 14.00 – 16.15
Anmälan till L-G Berglund tel: 0708-376874
mail: larsgorb@gmail.com

Åke Arvidsson
Robert Petersson
Lars-Göran Berglund
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Några smakbitar på aktiviteter som planeras under hösten

Familjerätt

Informations- och samtalsträffar

Med start den 12 september 2022 kl. 14.00 ges 
möjlighet att träffa Sven-Göran Arnoldsson i SPF 
Bokens lokal på Nakterhuset.
Sven-Göran informerar i ämnet familjerätt. Vid 
träffarna tar han upp och svarar på frågor som rör 
äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt, 
testamente, bouppteckning, beskattning vid försäljning 
av fastighet respektive bostadsrätt och mycket mer. 
Möjligheten att delta är begränsad till 12 personer. 
Anmälan till Iréne Lindén tel. 073-231 48 58 eller via e-
mail irenelinden48@gmail.com senast den 5 
september 2022.

Torsdag den 25 augusti gör vi en
BLEKINGERESA

• Anna Lena guidar oss genom SVERIGES TRÄDGÅRD
• Rolf Åke Nilsson berättar om BJÖRKETORPS GÅRD

där vi tar förmiddagsfikat: Fralla, kaffe och kaka
• Vi besöker TORHAMNS KYRKA

med fondmålning av Gunnar Torhamn
• Nästa anhalt TORHAMN HAMN med sjömärkena
• Middag äter vi på UTKIKEN med utsikt över skärgården

VÄLKOMMEN med din anmälan 
senast den 18 augusti till:
Anna Lena Nilsson tel: 0760-08 76 54
Bertil Nilsson tel: 0708-62 53 94

Pris: 430:-kr/person
Betalas via swish till Bertils tel.nr.

Bussen avgår från:
• Mjällby kyrka kl. 08.15
• Söl. Jvg.station kl 08.30
• Blekingeporten kl 08.45
• Norje Motel kl 09.00
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Tisdagen den 20 september kl. 10:00 besöker vi 

Kronolaxfisket i Mörrum

Vår guide Stefan Karlsson tar emot oss i Laxens hus där han inleder sin 

guidning och berättar om Mörrumsåns och fiskets historia. Stefan 

fortsätter sedan guidningen utomhus samtidigt som vi gör en kort vandring 

i den vackra naturen längs med en del av Mörrumsån.

Som avslutning äter vi lunch i restaurang Kronolaxen, pris 117 kr per 

person som betalas på plats. 

OBS! Antalet deltagare är begränsat 

till max 20 personer. Anmäl dig senast

den 14 september till Iréne Lindén 

mobilnr 073-231 48 58, e-post

irenelinden48@gmail.com eller 

på medföljande lista vid månadsmöten.

Samling vid Dollarstore parkering kl. 09:30.

mailto:irenelinden48@gmail.com


Resandet har vi nu kunnat återuppta och 
Blekingeresan kommer i augusti. Vi hoppas 
kunna erbjuda fler resor under hösten. För 
info se SPF Bokens hemsida eller så 
kontaktar vi Er genom mail. OBS! Glöm inte 
lämna er nya eller gamla mail adress! 
Vänliga hälsningar från era researrangörer 
Anna Lena och Bertil Nilsson

---- RESOR under hösten  ----



Gynna våra annonsörer – de gynnar oss!

Programbladet är sammanställt av Lars-Göran Berglund och tryckt hos Prints 4U


