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Rekrytera nya medlemmar. 
 
 
För att föreningen skall kunna fortleva behöver vi ständigt rekrytera nya medlemmar. 
Vårt mål är minst 15 nya medlemmar per år, hittills har vi bara rekryterat 1 medlem. 
 
Vi skickar ut brev till nya 65-åringar men även 67-åringar, tyvärr ger denna form ofta magert 
resultat 
. 
Men den personliga kontakten är det som visar sig vara den bästa metoden. 
Vi behöver därför er hjälp, ni är våra bästa ambassadörer kontakta dina grannar och vänner. 
 
När ni har fått någon intresserad, kontakta medlemssekreteraren så skickar hen ut 
Medlemshandlingar och informationsmaterial. 
 
Medlemssekreterare: 
Sven-Ove Johansson 070-5306915 E-post svenove.jo@telia.com. 
 
Delta dessutom I förbundets rekryteringstävling 

 
Rekryteringstävling  
Du som värvar en ny medlem har nu chansen att få komma med på SPF Seniorernas 80-årsfirande den 2-3 september i 
Göteborg. Ju fler medlemmar du värvar, desto större chans har du att vinna! 
 
Så här går tävlingen till: 
Värva en ny medlem under perioden 1 april – 15 augusti och ge oss ditt bästa värvningstips. Anmäl dig på www.nymedlem.se 
eller genom att skicka ett brev till SPF Seniorerna, Rekryteringstävling, Box 225 74, 104 22 Stockholm.  
Glöm inte att skriva ditt bästa värvningstips, namn på den du har värvat samt dina egna uppgifter.  
 
Vinsten: 
Tre personer vinner medverkan på SPF Seniorernas 80-firande inklusive seminarium och middag. En övernattning på Clarion 
Hotel Post i centrala Göteborg. Resa tur och retur Göteborg. 
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Boule 
 
Årets utomhusspel 
Äger rum Kl 10 - 12 varje måndag och vi spelar på banorna i Malmtorp, Grödinge.  
Såväl nya som gamla spelare hälsas välkomna till ett par timmars trevlig gemenskap. 
 
Kontaktperson: Ingemar Lindström tel 070-1504194 
 
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis.  Vill du låna klot, kontakta Berit 
Åsberg. 
 

Bowling 
Torsdagen den 23 maj anordnar vi vårens tävlingar för vårt SPF gäng. Vinnaren kommer att få 
ta hem vår vandringspokal men vi kommer även att dela ut flera fina priser. 
Vi hälsar både nya och gamla deltagare välkomna. Vi spelar tre serier och avslutar med fika då 
vi går igenom dagens resultat, men mest pratar vi om annat, skrattar och har roligt. 
Vi ses torsdag 23 maj kl. 10.00 i Vårby bowlinghall 
 
Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby.  

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24 

 
Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Vi spelar bridge varje helgfri måndag under våren i SPF-lokalen Malmtorpsvägen 25. 
Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna medtagna mackor). 
 

Vi spelar utan att ha någon press att vinna, det viktigaste är att vi har trevligt tillsammans. 
 

Vi välkomnar nya spelare. 
Är Du intresserad att börja spela eller vill veta mera kontakta Leif Ohlsén 
tfn.08 774 23 94 eller Christer Brandt tfn. 070 755 0277. 
Men också gärna via E-post till leifomikaela@hotmail.com 
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Att göra på egen hand 

 

                                                                                                            
 
Välkommen till seminarium om ”Digital kommunikation” 

 

De smarta mobilerna blir bara smartare och smartare och fler och fler prylar i hemmet kan 
kommunicera med oss.  
Vi ska gå genom vad som händer på det digitala området. 

Hur långt har tekniken kommit?  

Hur påverkas våra liv? 

Vad är utmaningarna vad gäller säkerhet och personlig integritet? 

Inbjudna föreläsare:  

 

Mats Renée, Kommunikationskonsult på Oxenstierna & Partner 

Sinan Akdag, Digital expert på Sveriges konsumenter. 

 

Målgrupp: Alla intresserade medlemmar 

Tid: 20 maj klockan 13.00 - 16.00 

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen 

Avgift: Seminariet är avgiftsfritt 

Anmälan: Info@spfstockholm.se eller tel 08 720 77 30. 

Senast 13 maj.   

Välkommen! 

Monica Ulfhielm  Maris Sedlenieks 

Distriktsordförande  Distriktsstyrelsen 
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 SEMINARIUM OM 

Makuladegeneration 
Åldersförändringar i Gula fläcken 

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län inbjuder till ett 
seminarium om ögonsjukdomen Makuladegeneration 
(åldersförändringar i gula fläcken).  

Tid:  Onsdag den 22 maj kl. 13.00-15.30 

Plats:   Tellus Fritidscenter på Lignagatan 8, Hornstull   

Överläkare och professor Anders Kvanta, S:t Eriks Ögonsjukhus, 
föreläser och därefter finns det gott om tid till att ställa egna frågor.  

Vi på Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län berättar 
om vår verksamhet. 

Entréavgift: 100 kronor, betalas kontant på plats 

Anmäl dig senast måndag den 20 maj till Christina Sönnergren, SRF 
Stockholms och Gotlands län, 
tel. 08-462 45 08 eller 

e-post: christina@srfstockholmgotland.se 
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Hej! 

Jag har den glada nyheten att kunna erbjuda en exklusiv resa till Hanaholmen utanför 
Helsingfors som just nu har en temporär utställning av Lars Lerins mest älskade verk. 

Lars Lerin är högaktuell i tv-programmet Lerins lärlingar, men redan innan han blev tv-kändis 
var han en av våra mest älskade konstnärer. Med sina akvareller där han avbildar allt från djur 
och natur till övergivna byggnader och krigshärjade städer har Lars Lerin målat sig rakt in i 
våra hjärtan. Hans tidigare utställningar på bland annat Liljevalchs har slagit besöksrekord. 
Samtidigt får du också en visning av Hanaholmen och den konst som finns där. 

Resan har endast 20 platser. 

Datum: 9 juni 2019 / Pris: Från 1749 kr 

Ring och boka plats på 08-666 33 33 

Bifogat finner ni utförligt program och info. 

Hör gärna av er vid frågor eller funderingar 

Vänligen 

Anna 

ANNA KORSVIK 
Key Account Manager 
-  
TALLINK SILJA AB 
HAMNPIRSVÄGEN 10, BOX 27295, S-102 53 STOCKHOLM, 
SWEDEN 
- 

PHONE: 08- 666 3477 
 
WWW.TALLINKSILJA.SE 

TALLINK SILJA - myNewsdesk 
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Se Lars Lerins 
mest älskade verk 
Lars Lerin är högaktuell i tv-programmet Lerins lärlingar, men redan innan han blev tv-kändis var 
han en av våra mest älskade konstnärer. Med sina akvareller där han avbildar allt från djur och 
natur till övergivna byggnader och krigshärjade städer har Lars Lerin målat sig rakt in i våra 
hjärtan. Hans tidigare utställningar på bland annat Liljevalchs har slagit besöksrekord. 
På kulturcentrumet Hanaholmen utanför Helsingfors får du chans till en exklusiv visning av några 
väl utvalda verk av Lars Lerin. Du kommer också att få en guidad tur av Hanaholmen. Konsten 
här återspeglar trender inom den svenska och finska konsten på 1960- och 70-talet. Här finns 
tidiga verk av Marika Mäkelä och Philip von Schantz surrealistiska målning ”I skogens djup” som 
väckt mycket uppmärksamhet. 
Följ med på en exklusiv kryssning till vackra Hanaholmen 
Datum: 9 juni 2019 / Pris: Från 1749 kr 
Allt detta ingår: Del i delad B-hytt, två frukostar ombord, 2 rätters a la carte middag med dryck, 
välkomstdrink, lunch på Hanaholmen, transfer till och från Hanaholmen, guidad visning på Hanaholmen, 
svensk färdledare 
Boka din plats på 08- 666 33 33 
Begränsat antal platser boka senast 1 juni 

 
PROGRAM 
Dag 1 
15:30 Samling i  
Värtaterminalen 
16:30 Välkomst drink ombord 
16:45 Silja Symphony avgår 
17:30 Gemensam a la carte middag  
Dag 2  
Sjöfrukost 
10:00 Ankomst till Helsingfors 
10:15 Avfärd till Hanaholmen 
10:45 Välkomstdrink följt av guidad visning av Hanaholmen 
12:30 Gemensam lunch på Hanaholmen 
13:30 Transfer till Helsingfors centrum för egen tid i stan 
16:00 Samling i Olympia terminalen 
17:00 Symphony avgår  
Egen tid ombord för middag och nderhållning 
Dag 3  
Sjöfrukost ombord 
09:45 Ankomst till Stockholm 



 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 
 
Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Gå gärna in på deras hemsida för att informera om aktuella händelser t.ex. under 
rubriken veckobrev 
  
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-
seniorerna-botkyrka/ 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 
Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se  

 

 

 

Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 
publicering.  
Skickas till svenove.jo@telia.com 
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