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Våra träffar äger rum i Missionskyrkan och startar kl 14 om inte annat anges 
i programmet. Entréavgiften är 60 kr inkl kaffe/te, smörgås och kaka.  

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till vårens program och 
ser fram emot en trivsam och givande samvaro. 

Alla som har pension av något slag eller som är gift/sambo med en medlem 
i SPF Seniorerna är välkomna som medlemmar i vår förening. Tag gärna 

med någon som kan tänkas vilja bli medlem. 

Endast våra egna lotterier säljs på våra träffar. 

Annons om våra aktiviteter införs under ”Föreningsnytt” i NT och 
”Föreningsmöten” i Folkbladet. 

Kulturevenemang och studiecirklar sker i samarbete med 
  

 
 

Dagsfärsk information presenteras på vår hemsida 
www.spfseniorerna.se/finspang 

Skanna QR-koden nedan för att komma till hemsidan 

 

VÅRPROGRAM 2022 

http://www.spfseniorerna.se/finspang
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Vi förutsätter att våra deltagare i de olika aktiviteterna är fullt 
vaccinerade. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 

vilket kan komma att medföra ändringar i programmet.  
Håll utkik på vår hemsida!   www.spfseniorerna.se/finspang 

AKTIVITETSKALENDER 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

JANUARI 

Tis 18  Easyline 
kl 09:00  Tisdagsgruppen startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 

 
Tis 18  Vattengympa 
kl 13:00  Tisdagsgruppen startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 

 
Ons 19 Cirkelträning 
kl 09:00  Startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 

 
Ons 19  Vattengympa 
kl 12:00  Onsdagsgruppen startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 

 
Tor 20  Easyline 
kl 09:00  Torsdagsgruppen startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 

 
Fre 21  Vattengympa 
kl 10:00  Fredagsgrupp nr 1 startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 

 
Fre 21 Vattengympa 
kl 13:15  Fredagsgrupp nr 2 startar på Arena Grosvad. 

Läs mera på sid 6. 
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Vill du ha skjuts till våra träffar? 
Ring då senast samma förmiddag till någon i styrelsen, se sidan 14. 

Behöver du hjälp med skjuts efter våra träffar,  
kontakta någon i styrelsen under mötet. 

Mån 31 Människor och händelser som utrikeskorrespondent 
kl 14:00 SVT:s tidigare Europakorrespondent Rolf Fredriksson 

berättar om Berlinmurens fall, om Tysklands Angela Merkel 
och vad som sker bakom kulisserna vid nattliga krismöten i 
Bryssel. 
Anmälan till Kjell Ovelius, tfn 070 6579471 eller  
e-post kjell.ovelius@gmail.com senast onsdag 26 januari. 

 

FEBRUARI 

Mån 14 Besök på Bråvalla 
kl 09:30 Vi får se dels på alla de böcker som fanns på Finspångs slott 

och såldes till Norrköpings bibliotek, dels se Östgötateaterns 
ateljé med kostymförråd. 2 x 15 personer kan delta. Samling 
och avfärd från nedre delen av Viberga parkering kl 09:30. 
Kaffe + bröd tas med av arrangören. Kostnad 30 kr/person 
Anmälan till Inger Welander, tfn 070 6373133 eller  
e-post inwe41@gmail.com senast onsdag 9 februari. 
 

Mån 28 Årsmöte 
kl 14:00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fri entré.  

Jan Darenius spelar ute i caféet. 

Anmälan till Birgitta Dyverfeldt, tfn 0708 789936 eller  
e-post birgitta.dyverfeldt64@gmail.com senast onsdag  
23 februari. 

 

MARS 

Mån 7 Gotlands natur 

kl 10:30 Föreläsare: Ingalill Gullman.  
Lokal: Höjdvägen 3 A.  
Avgift: 20 kr inbetalas till SPF Seniorerna Finspång  
bankgiro 790–7231.  

Anmälan: tfn 0122-13472 eller e-post l.gullman@outlook.com 
Sista anmälningsdag 28 februari 
 

 
  

mailto:kjell.ovelius@gmail.com
mailto:inwe41@gmail.com
mailto:birgitta.dyverfeldt64@gmail.com
mailto:l.gullman@outlook.com
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Mån 14 Besök i Rejmyre 

kl 10:00 Viktor Söderberg, ny VD på Rejmyre Glasbruk, visar och 
berättar om dagens glasbruk. Vi åker i egna bilar. Avfärd  
från nedre delen av Viberga parkering kl 10:00. 

Anmälan till Kjell Ovelius, tfn 070 6579471 eller  
e-post kjell.ovelius@gmail.com senast onsdag 9 mars 

 
Mån 28 Odd Fellow Band 

kl 14:00 På begären ett efterlängtat besök av Odd Fellow Band, 
denna gång med 8 glada musiker, som underhåller oss med  
härlig musik. 

Anmälan till Inger Welander, tfn 070 6373133 eller  
e-post inwe41@gmail.com senast onsdag 23 mars. 

 

APRIL 

Mån 25 Kvinnan i karriären 

kl 14:00 Kristina Sawjani f. Carling håller ett anförande om sina 
yrkeserfarenheter.  

Anmälan till Kjell Ovelius, tfn 070-657 94 71 eller  
e-post kjell.ovelius@gmail.com senast onsdag 20 april. 

 
 

 
 

  

mailto:kjell.ovelius@gmail.com
mailto:inwe41@gmail.com
mailto:kjell.ovelius@gmail.com
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MAJ 

Mån 9 Olympiaguld och yrkeskarriär 

kl 14:00 Denna gång gästas vi av finspångssonen Bengt Baron  
som delger oss glimtar från sina minnen från Finspång, 
simträning, studier i USA och framtida yrkesutveckling mm. 

Anmälan till Hans-Olov Lindblom tfn 070-3188011 eller  
e-post hansolov.lindblom40@gmail.com senast onsdag  
4 maj. 

 
Mån 23 Sillunch i Kanalmagasinet i Mem 

kl 11:15 Vi åker med Hällestadbuss dubbeldäckare till Mem, utanför 
Söderköping för årets sillunch. Resan startar vid Mellangrind 
kl 11:15 och kör busslingan. Vi har tid i Mem fram till kl 15 då 
vi kör vidare till Söderköping, där vi får egen tid att strosa 
runt. Bussen avgår mot Finspång kl 17:00 . Beräknad 
hemkomst ca kl 18-18:30.  

Anmälan till Britt Holmgren, OBS endast tfn 076-774 53 01 
senast måndag 9 maj. Pris för bussresa och sillunch: 310 kr 

Inbetalning till bankgirokonto 5707-4387 vid anmälan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0122-18188   Facility Services 

       Foten i Centrum 
                     Medicinsk fotvård  
                           Malin H. Ekvall 
                           Laduvägen 30, Finspång    076-281 23 30 

mailto:hansolov.lindblom40@gmail.com
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MOTION OCH HÄLSA 
 

Boule 

Måndagar och torsdagar kl 10:00 i Bruksparken – start i april. Ta med 
klot om du har, finns klot att låna men inte till alla! Mer information 
kommer på medlemsträffar och på hemsidan. 

För information kontakta Svea Carlinger, 070-235 88 65. 

 

Medley Station Low  (Easyline/cirkelträning) 

Effektiv cirkelträning i ”mjuka” maskiner, styrketräning som samtidigt 
ökar energiförbrukningen i kroppen. Du behöver inte göra några 
inställningar innan du sätter igång – ju snabbare du utför rörelserna, 
desto mer ökar motståndet och tvärtom. 

Easyline tisdagar kl. 09:00 start 18 januari 
Cirkelträning onsdagar kl. 09:00 start 19 januari 
Easyline torsdagar kl. 09:00 start 20 januari 
Plats: Arena Grosvad 
Pris: 750:-/15 ggr 
För information och anmälan v.v. kontakta Junis Björkman,  
0708-11 67 48. 
 

Vattengympa 

Tisdagar kl 13:00 Start 18 januari 

Onsdagar kl 12:00 Start 19 januari 

Fredagar kl 10:00 Start 21 januari 

Fredagar kl 13:15 Start 21 januari 

Plats: Arena Grosvad 

Pris: 750 kr, 15 ggr 

För information och anmälan ring: 

• Kerstin Lundqvist, 070-637 00 42 (tisdagsgruppen) 

• Inger Welander, 070-637 31 33 (onsdagsgruppen) 

• Monica Ovelius, 070-208 95 68 (fredagsgruppen kl 10) 

• Elisabeth Wallner, 073-848 88 10 eller 

       Anita Sundkvist, tfn 070-694 40 50 (fredagsgruppen kl 13:15) 

 

Om du vill prova på Medley Station Low eller Vattengympa, vänligen 
kontakta respektive kontaktperson (se ovan). Vid platsbrist på viss dag 
försöker vi ordna alternativ.  
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                                Träning gör dig glad! 
  

                                            www.medley.se/arenagrosvad 

Padel – NYTT 2022! 

Padel är en mjuk och mer långsam form av bollsport, som kan spelas 
av 4 spelare på dubbelbana eller 2 spelare på singelbana. Man spelar 
med mjukare boll än i tennis och räknar poäng som i tennis. 

Vill du prova på Padel så kommer SPF Seniorerna att erbjuda en 
kostnadsfri introduktion i slutet av januari. 

För information kontakta Kerstin Forsman Eriksson, 076-800 53 50. 

 

 

Utflykter till Lunddalen 

Läs mera på sid 11. 

 

 

Vandringar 

Vi kan varmt rekommendera Finspångs Naturskyddsförenings 
vandringar (se Kommande Evenemang – Naturskyddsföreningen i 
Finspång (www.snffinspang.se/program/). De ordnar med vandringar 
varje vecka med olika svårighetsgrad och längd. 

Du kanske däremot vill gå en stavgångspromenad tillsammans med 
andra? Kanske till och med kan tänka dig att leda en promenad någon  
gång ibland? Kontakta då gärna Louise Bradley, 070-231 07 83. Om 
intresse finns för detta så återkommer vi med information på medlems-
träffar och på hemsidan. 

Har ni fler frågor och funderingar – hör gärna av er till Louise Bradley, 
070-231 07 83. 

 

VI ÖNSKAR ALLA VARMT VÄLKOMNA TILL EN  
VÅRTERMIN I HÄLSANS TECKEN! 
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VÅRENS STUDIECIRKLAR 
 

Anmälan 
Anmälan till cirklarna i programmet gör du till respektive cirkelledare. 
Avgift för nya cirklar eller nya deltagare samt föreläsningar inbetalas till 
SPF Seniorerna Finspång, bankgiro 790 - 7231 efter första träffen. 
Obs! Märk betalningen med namn och cirkel. 
 

Bokcirkel - fortsättning 
Torsdagar var fjärde vecka kl 09:30-11:30 i SPF-lokalen. 
Ledare: Birgitta Lindwall, tfn 070-583 62 79,  
e-post bilindwall@gmail.com  
Läs ”Pappaklausulen” av Jonas Hassen Khemiri 
Start: 20 januari 
 

Nyfiken på ….fortsättning 
Vi väljer orter jorden runt 
Pratar en del fakta, lite strunt 
Vi njuter av en spännande historia, en vacker stad 
Går från kursen belåten och glad 
Tisdagar jämna veckor kl 14:00-16:00 i SPF-lokalen.  
Ledare: Leif Bruce, tfn 070-845 04 98,  
e-post bruce_leif@hotmail.com 
Start: 25 januari 
 

Faraonernas Egypten - fortsättning 
Onsdagar jämna veckor kl 10:00-12:00 i SPF-lokalen.  
Ledare: Sven och Birgitta Bergqvist, tfn 070-597 58 98, 
e-post bersvn@gmail.com   
Start: 9 februari 
 

Digital vardagsteknik - Seniorsurfarna 
Du kontaktar Tommie Holmgren tfn 070-526 06 70,  
e-post th1943@gmail.com för att få information om innehåll och 
upplägg. Grupp 1 kl 10:00-12:00, grupp 2 kl 13:00–15:00 varje 
måndag i fem veckor. 
Start: Måndag 7 februari        Avgift: 100 kr för nya medlemmar 
 

Sång och musik - fortsättning 
Onsdagar udda veckor kl 13:30-15:30 i SPF-lokalen.  
Ledare: Iréne Andersson, tfn 070-172 02 17,  
e-post irene@sodfast.se  
Start: 2 februari 
 

mailto:bilindwall@gmail.com
mailto:bruce_leif@hotmail.com
mailto:bersvn@gmail.com
mailto:th1943@gmail.com
mailto:irene@sodfast.se
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Upplev Sveriges historia - fortsättning 
Torsdagar udda veckor kl.13:30 – 15:30 i SPF lokalen 
Ledare: Lars-Otto Gullman tfn 0122-13472,  
e-post l.gullman@outlook.com  
Start: 20 januari 

 
Vinkunskap 1 - fortsättning 
Torsdagar jämna veckor kl. 17:00-19:00 i SPF-lokalen 
Ledare: Lars Carling tfn 070-716 08 72,  
e-post lars.carling@telia.com 
Start: 27 januari  

 
Vinkunskap 2 - fortsättning 
Onsdagar jämna veckor kl. 17:00-19:00 i SPF-lokalen  
Ledare: Jan Olov Greek tfn 070-020 96 33, 
e-post, jannegreeks@gmail.com 
Start: 12 januari 

 
Fotokurs 
En del av innehållet: 
Vad är fotografi? 
Kamerans inställningar 
Komposition 
Bildbehandling 
Fem kurstillfällen om två timmar, ca 8 deltagare. 
Ledare: Olov Karlsson tfn 070-591 84 79,  
e-post olov.karlsson@telia.com 
Start: 21 april 10:00–12:00, varje torsdag i fem veckor. 
Se vår hemsida för komplett kursinnehåll. 
Avgift: 100 kr 

 
 
Föreläsning 
Gotlands natur 
Måndagen 7 mars kl.10:30. 
Föreläsare: Ingalill Gullman. Anmälan: tfn 0122-13472,  
e-post l.gullman@outlook.com 
Lokal: Höjdvägen 3 A. Sista anmälningsdag 28 februari 
Avgift: 20 kr inbetalas till SPF Seniorerna Finspång  
bankgiro 790 – 7231. 

 

mailto:l.gullman@outlook.com
mailto:lars.carling@telia.com
mailto:jannegreeks@gmail.com
mailto:olov.karlsson@telia.com
mailto:l.gullman@outlook.com
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Ett urval av vårt utbud tillsammans 
med SPF Seniorerna Finspång: 
 

Digital Vardagsteknik 
Seniorsurfarna 

 
 

 

Allmänt om studiecirklar 

Cirklarna anordnas endast för medlemmar i SPF Seniorerna. Kostnad 
för studiematerial tillkommer. 

Deltagare i SV:s cirklar är försäkrade vid olycksfall under studietiden 
samt vid resa till och från aktiviteten. Närvarolistan utgör underlag för 
SV:s försäkring. 

Alla studiecirklar pågår i regel 5 ggr per termin i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler på De Wijksväg 8 (”SPF-lokalen”) i Finspång, 
om inget annat anges i programmet. 

Max antal deltagare där inte annat anges är 12 st. 

Upplysningar om studieverksamheten ges av: 

Iréne Andersson tfn 0701-720 21 
Eva Brännström tfn 0730-308 31 
Gudrun Dorell tfn 0738-001 891 
Gunnel Gustafsson tfn 0705-515 324 
Ulla Reifner tfn 0725-037 197 

Lokalen bokas endast digitalt via Lars Johansson, tfn 073-424 58 16. 

 

För öppettider, se vår hemsida! 
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RESOR OCH UTFLYKTER 

Besök på Bråvalla måndag 14 februari kl 9:30 

Vi får se dels på alla de böcker som fanns på Finspångs slott och 
såldes till Norrköpings bibliotek, dels se Östgötateaterns ateljé med 
kostymförråd. 2 x 15 personer kan delta.  

Samling och avfärd från nedre delen av Viberga parkering kl 09:30. 
Kaffe + bröd tas med av arrangören. Kostnad 30 kr/person 

Anmälan till Inger Welander tfn 070 6373133 eller  
e-post inwe41@gmail.com senast onsdag 9/2. 

 

Besök i Rejmyre måndag 14 mars kl 10:00 

Viktor Söderberg, ny VD på Rejmyre Glasbruk, visar och berättar om 
dagens glasbruk. Vi åker i egna bilar. Avfärd från nedre delen av 
Viberga parkering kl 10:00. 

Anmälan till Kjell Ovelius tfn 070 6579471 eller  
e-post kjell.ovelius@gmail.com  senast onsdag 9 mars. 

 

Sillunch i Kanalmagasinet i Mem måndag 23 maj 

Vi åker med Hällestadbuss dubbeldäckare till Mem, utanför Söder-
köping för årets sillunch. Resan startar vid Mellangrind kl 11:15 och 
kör busslingan. Vi har tid i Mem fram till kl 15 då vi kör vidare till 
Söderköping där vi får egen tid att strosa runt. Bussen avgår mot 
Finspång kl 17:00. Beräknad hemkomst ca kl 18-18:30.  
Pris för bussresa och sillunch: 310 kr.  

Anmälan till Britt Holmgren, OBS endast tfn 076-774 53 01 senast 
måndag 9 maj. 

Inbetalning till bankgirokonto 5707-4387 vid anmälan. 

 

Utflykter till Lunddalen 

Innan coronans intåg anordnades utflykter med buss till Lunddalen en 
gång/vecka. Bussen avgick från Stationsvägen och hämtade därefter 
upp passagerare på många olika ställen i Finspång. Väl framme i 
Lunddalen arrangerades olika aktiviteter och det fanns möjlighet att 
köpa kaffe. Självklart hoppas vi kunna återuppta dessa trevliga 
utflykter under våren och så snart vi har mer information så meddelas 
detta på våra medlemsträffar och på hemsidan. Har ni ytterligare 
frågor kontakta Louise Bradley, e-post bradleylouise56@gmail.com  
eller 0702-310783. 

mailto:inwe41@gmail.com
mailto:kjell.ovelius@gmail.com
mailto:bradleylouise56@gmail.com
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Vi hoppas att 2022 ska bli ett år när vi får möta er igen. 

Välkommen med på våra resor till bl a  
Hamburg – Gotland – Åland - Ösel. 

 

Janne o Carola 
 

Tel 0122-501 19     www.barksbuss.se 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Resplaner 

Resegruppen planerar en flerdagsresa till Gotland i slutet maj - början 
juni. Mera information kommer på våra medlemsträffar och på hem-
sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt om resor 
Har du frågor, önskemål och synpunkter om resor? Kontakta Sten eller 
Ewa Brandberg, tfn 072-204 45 99, epost: st.brandberg@telia.com 

En- och flerdagsresor 
Resor är delvis färskvaror, så närmare detaljer meddelas fortlöpande 
vid våra träffar och på vår hemsida.  

Betalning 

Förutsatt att platser finns kvar och angiven anmälningsavgift inbetalats 
till researrangören är anmälan bindande. Föranmäld stryks om resan 
inte är betald till senaste betaldatum och platsen erbjuds då andra 
intresserade. 

http://www.barksbuss.se/
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Försäkring 

Under resan gäller SPF Seniorernas allmänna olycksfallsförsäkring för 
deltagare. 

Avbokning 

Vid sen avbokning får researrangören kontaktas för överenskommelse 
om eventuell återbetalning. Avbeställningsskydd förväntas varje delta-
gare lösa genom sin personliga reseförsäkring. 

Påstigningsplatser för bussresor 

Mellangrind, Snippen, Fridhemsvägen/Husarvägen, Bergska skolan, 
Gamla järnvägsstationen, Päronträdet (Gröna vägen), Netto, 
Ängslyckeskolan, ICA Hårstorp, Bävervägen.  

Påstigningsplats måste anges vid anmälan. 

Kostnad vid samåkning med bilar 

Vid vissa utflykter samåker vi med egna bilar. Styrelsen har beslutat  
att varje passagerare dessa gånger betalar 7 kr/mil till bilföraren. 

 

 

 

  

 

 
 

Kalkugnsvägen 1, 612 30 Finspång   tfn 0122-155 00 

Rodes Kroppsvård Novali 
 

Bättre hälsa och ökad kroppskännedom med  
Qi Gong och Zonterapi. 

 
Tfn 072-573 57 31 
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Tel 011-682 80 • Viberga • www.elbutikfinspang.se 

STYRELSEN FÖR SPF SENIORERNA FINSPÅNG 
till årsmötet 2022-02-28 

Ordförande  Susanne Degerstedt 

 susdeg@gmail.com 076-044 21 02 

Vice ordförande Lars Johansson  

 nossnahoj.l@gmail.com 073-424 58 16 

Sekreterare  Kerstin Lundqvist  

 kelundqvist@gmail.com 070-637 00 42 

Kassör  Britt Gustafsson  

 britten_00@hotmail.com 073-310 07 30 

Ledamöter Per-Owe Andersson  

 peo.andersson42@gmail.com 073-502 82 88 

 Kerstin Berg 

 kerstinberg.berg@outlook.com 073-707 10 26 

 Louise Bradley 

 bradleylouise56@gmail.com 070-231 07 83 
 

Föreningens postadress Bankgiro 

SPF Seniorerna Finspång 790-7231 
c/o Lars Johansson 
Kaprifolvägen 4 Föreningens bankgiro 
612 46 Finspång för resor 5707-4387 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:073-7071026
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Lunchbuffé för 72 kr vardagar 
mot uppvisande av SPF 
Seniorernas medlemskort. 

 

FUNKTIONÄRER 
KPR Susanne Degerstedt 076-044 21 02 

Medlemsfrågor Lars Johansson 073-424 58 16 

Motion & hälsa Louise Bradley 070-231 07 83 

Program Inger Welander 070-637 31 33 

Resor Sten Brandberg 072-204 45 99 

RPR Kerstin Strand 070-641 75 47 

Studier Iréne Andersson 070-172 02 17 

Valberedning Kerstin Forsman Eriksson 076-800 53 50 

Webbredaktör Lars Johansson 073-424 58 16 
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VAD GÖR SPF SENIORERNA? 

Samhällsengagemang 

Vi för aktivt medlemmarnas talan i äldrepolitiska frågor. 

Vi påverkar kommunala beslut i vård- och omsorgsfrågor genom 
medverkan i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 

Vi företräds genom SPF Seniorernas Östgötadistrikt i Region 
Östergötlands Pensionärsråd (RPR), där bl a hälso- och sjukvård, 
tandvård, all kollektivtrafik i länet, kultur och folkhälsa behandlas. 

Aktiviteter 

Vi har cirka 10 medlemsträffar per år med underhållning och 
information om aktuella samhällsfrågor. 

Vi anordnar studiecirklar i ett flertal ämnen. 

Vi erbjuder kortare och längre resor, utflykter och studiebesök.  

Vi anordnar motionsaktiviteter. 

Som medlem 

 är du utan kostnad försäkrad vid varje sammankomst 

 kan du mot en mindre kostnad teckna frivillig livförsäkring, obs 
endast som nybliven medlem och före 70 års ålder, samt även 
olycksfallsförsäkring (oberoende av ålder)  

 får du medlemstidningen ”Senioren” (9 nr/år) 

 får du höst- och vårprogram 

 får du rabatter hos vissa företag (Se ”Senioren”) 

 


