
 Välkommen till Hösten 2020 PLANERADE verksamheter 
för SPF Eksjö-avdelningen

Vi har med anledning av det osäkra läget, på grund av pandemin, valt att göra 
ett programblad i stället för sedvanliga programhäftet.

Då, glädjande nog, många vill vara med på våra aktiviteter krävs det anmälan 
till alla aktiviteter utom Pubkvällen på stadshotellet. Detta för att vi ska be-
ställa rätt antal portioner med mera. Kom i god tid för att ta del av info, köpa 
lotter och träffa andra medlemmar, så att vi kan starta mötet vid aviserad 
tidpunkt.

Notera att vi satt både tidigast och senast anmälningstid för aktiviteterna. 
Detta för att vi ska kunna konstatera om aktiviteten blir av eller inte, innan vi 
börjar anmäla oss. Vi aviserar i lokalpressen och via e-post senast en vecka 
före anmälningsstarten om aktiviteten blir av eller inte.

Här kan Du läsa om några aktiviteter som är planerade att genomföras.
Det kan tillkomma aktiviteter med mera och de kommer då att presenteras på 
våra möten, via epost eller på föreningens hemsida 
www.spfseniorerna.se/eksjo.

Väl mött på våra möten med mera!

Göran Persson
Ordförande Eksjöavdelningen

Gunilla Dahlgren, Räkfrossa och The Shandies
är några av ”Gobitarna” i höstens program!

Titta gärna in på vår hemsida, www.spfseniorerna.se/eksjo, där hittar du vad som händer 
inom föreningen.  
Om du inte anmält din mail-adress så var vänlig och gör det nu! 
Gör det till tonyhjansson@gmail.com. Då får du snabbt och enkelt veta vad som är på 
gång inom föreningen.
Andra aktiviteter:
Boule  - kontakta Emery Axelsson 076-80 10 746 
Bowling - kontakta Inger eller Emery Axelsson, 070-71 78 270, 076-80 10 746 
eller inger47axelsson@gmail.com
Resor - inga resor är planerade under hösten 2020
Friskvårdskort - köper du av Kerstin Elmebro, 070-83 85 950 eller kelmebro@gmail.com

Ordförande
Göran Persson 
073-5324756 
goranpeksjo@gmail.com

Sekreterare 
Anders Lindemalm
076-0151663 
anders.lindemalm@gmail.com

Kassör 
Rose-Marie Johansson 
070-2038340 
rosemarie.redovisning@gmail.com

Ledamöter 
Inger Axelsson 
070-7178270 
inger47axelsson@gmail.com

Christina ”Kicki” Ekbladh
070-5435026
fam.ekbladh@gmail.com

Elly Henrysson 
073-0641273 
elly.henrysson@gmail.com

Anita Ragnarsson 
070-6783274 
jga.ragnarsson@gmail.com

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2020-2021 

Medlemssekreterare: Tony Jansson, 070-4386398, tonyhjansson@gmail.com
Valberedning: Paul Josefsson, 070-5536365, josefsson@gmail.com 
SPF:s företrädare i Eksjö kommunala Pensionärsråd: Jan Ekwall, 070-6271988 



Hösten 2020 planerade program, vi reserverar oss på grund av rådande pandemin
Dag Tid Aktivitet Anmälan Värdar
200908 13.30 Lilla Fruntimmret - en härlig kvinna skapad av Gunilla 

Dahlgren som är författare, kåsör och konstnär. Nu väl-
komnar vi henne till SPF i Eksjö. Fika ingår! 
Plats Olsbergs Arena.

Kostnad 100 kronor
Anmälan tidigast den 25/8 och senast den 7/9 till  
Rosemarie Johansson 070 20 38 340, eller till 
rosemarie.redovisning@gmail.com

Grupp 4
Vill du ha skjuts?
Ring Inger Axelsson
070-7178270

200916 17.00 Pubkväll på Eksjö Stadshotell Kostnad 150 kronor, inkuderar en bit mat med en öl alt ett glas 
vin.

200924 13.00 SPF-lunch på Eksjö Stadshotell Kostnad 100 kronoor
Anmälan tidigast den 10/9 och senast den 21/9 till 
Rosemarie Johansson 070 20 38 340 eller till
rosemarie.redovisning@gmail.com

201006 13.30 The Shandies underhåller. Det populära Eksjöbandet från  
60-talet har på nytt börjat spela. De har en repertoar som 
vi säkert kan gnola med i. Fika ingår!  
Plats: Olsbergs Arena

Kostnad 60 kronor
Anmälan tidigast den 22/9 och senast den 5/10 till 
Rosemarie Johansson 070 20 38 340 eller till
rosemarie.redovisning@gmail.com

Grupp 5
Vill du ha skjuts?
Ring A Ragnarsson
070-67 83 274

201016 17.00 Räkfrossa på Olsbergs Arena  
Frossa i räkor, ett glas vin/öl eller alkoholfri dryck samt 
kaffe med kaka ingår. Övriga drycker kommer att serveras till 
självkostnadspris.

Kostnad 150 kronor
Anmälan tidigast den 2/10 och senast den 14/10 till 
Rosemarie Johansson 070 20 38 340 eller till
rosemarie.redovisning@gmail.com

201029 13.00 SPF-lunch på Eksjö Stadshotell Kostnad 100 kronor 
Anmälan tidigast den 15/10 och senast den 27/10 till 
Rosemarie Johansson 070 20 38 340 eller till
rosemarie.redovisning@gmail.com

201103 13.30 Besök på Höglandssjukhuset, samling i ””Nya” entrén. 
Fika ingår

Kostnad 60 kronor
Anmälan tidigast den 20/10 och senast den 2/11 till 
Rosemarie Johansson 070 20 38 340 eller till
rosemarie.redovisning@gmail.com

201124 15.00 Julbord,  dessert, kaffe och kaka ingår
Catering från Under Eken. 
Plats Olsbers Arena

Kostnad 200 kronor
Anmälan tidigast den 10/11 och senast den 23/11 till 
Rosemarie Johansson 070 20 38 340 eller till
rosemarie.redovisning@gmail.com

Grupp 6
Vill du ha skjuts?
Ring Elly Henrysson
073-06 41 273


