
Medlemmar i SPF Habo 
Det gångna året blev inte som vi planerade. 
Efter årsmötet den 11 februari lyckades vi genomföra två möten under våren. 
Dels underhöll Owe Hellström med Västgötahistorier blandat med egen musik. 
Sedan den 10 mars underhöll vår magiker från Habo Jimmy Svärdhagen med sina 
trollerikonster. 
Under hösten försökte vi genomföra ett månadsmöte den 3 november med egen 
fika och utan föreläsare i syfte att vi bara skulle kunna träffas. Förutom 
styrelsen kom bara 8 medlemmar. 
Vi beslutade då att ställa in resterande möten under hösten förutom luciakaffe, 
men även detta fick vi ställa in eftersom andra vågen av epidemin hade börjat. 
Tyvärr startade 2021 lika dystert. Vi beslutade att ställa in alla verksamheter 
tills vidare med undantag av promenader med lätta rörelser som 
lättgympagruppen genomför på torsdagar kl 1000 med start från Missionskyrkan 
under ledning av Lena Sandin och Anita Lönnberg. Programgruppen har ett 
färdigt program som kan sjösättas när läget så tillåter. 
Hur ser det ut framöver? 
Styrelsen har möte en gång i månaden för att bevaka vad som händer med den 
pågående pandemin och vilka rekommendationer som kommer från Regeringen 
och Folkhälsomyndigheten. 
Ljuset i tunneln är ju vaccineringen. Eftersom myndigheterna har beslutat att 
även 65-åringarna omfattas av fas två så innebär det troligen att alla vi i SPF 
Habo omfattas av fas två och vi hoppas kunna vaccineras under mars, april eller 
maj. Vi kanske kan ha ett skydd mot covid-19 i slutet av maj. 
När det gäller årsmötet fanns olika förslag från distriktet och vi har beslutat 
att skjuta fram årsmötet till lämplig tidpunkt i stället för att genomföra ett 
digitalt årsmöte. Vi kommer troligen inte att kunna genomföra årsmötet innan 
sommaren utan det får bli i början av hösten. 
Vi har som mål att kunna träffas en gång under juni med våravslutning. Detta kan 
ju ske antingen inomhus eller utomhus. 
Det är nog första gången som vi börjar ett vårprogram med en våravslutning, 
men som sagt detta står skrivet i stjärnorna. 
Vi återkommer med ny information efter hand 
Var rädd om varandra så hörs och syns vi 
 
Varma SPF hälsningar 
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