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Månadens brev – november 2020. 

 
Lite information: 
Vill på nytt poängtera att vi måste ha anmälningsförfarande på samtliga av våra 

aktiviteter tills vidare. 

Nu har vi genomfört ytterligare ett månadsmöte. Den 15 oktober samlades ca 30 

medlemmar för att lyssna på sportreportern Mats Strandberg som bjöd på imitation av 

ett antal kändisar. Det gick bra, men det är värt att poängtera att det är en fördel om de 

som bor ihop sätter sig tätare så att det finns utrymme för dem som kommer ensamma. 

2 meters avstånd inomhus gäller i alla situationer. 

 
Vad händer i november?  
Promenader varje vecka med start 9 november. Samling på Lasse Färnlöfs plats 
Öster Mälarstrand måndagar 13.30.  Inget gemensamt utefika. Ibland kan det hända 
att promenaderna innehåller en tipsrunda. 
 
11 och 27 november: Pubafton - After work  på restaurang Solsidan kl 18. Vi kommer 
att vara max 24 personer. Anmälan senast 8 och 24 november. Det är en ny meny vid 
varje tillfälle. Salladen kostar 200 kr övrigt 225 kr. OBS ange menyval vid anmälan. Nu 
kommer det att finnas några lättare (billigare) alternativ att välja mellan, men då ingår 
inte dryck i någon form (förutom vatten) i priset. 
 

12 november: Månadsmöte – Sjöräddningen. Jonas Brosten föreläser om 
sjöräddningens arbete – uppdraget och räddningsinsatser kl 13.30 max 30 personer.  
Anmälan senast: 8 november. 
 
13 november: Afternoon-tea. Marianne Cedervall föreläser om sitt författarskap 
och hur hennes karaktärer växer fram. Därefter dricker vi te med landgång och en 
godbit. Max 30 personer. 
Kostnad: 95 kr 
Plats: Ordenshuset kl 15.00 
Anmälan och inbetalning: senast 7 november till bg 5585-8476 Ange Afternoon tea 
och namn. 
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Gubbfika 
Nytt försök med Gubbfika införs: Vi startar den 2 november kl 10.00 på Öhrmans 
café, Lasse Färnlöfs plats, Öster Mälarstrand. Anmälan senast 30 oktober som 
vanligt – se nedan. Max 10 personer. 
 
19 november: TEMADAGEN är INSTÄLLD. 
 
Vad händer i början av december? 
Månadsmöte/Julavslutning 10 dec kl 13.00 och 11 dec kl 17.00   
P.g.a. coronaläget blir det en förenklad julavslutning, en kall jultallrik med tillbehör 
(ingen varm rätt).  
Vi delar upp julevenemanget på två tillfällen för att kunna erbjuda så många som 
möjligt och ändå kunna hålla det avstånd som krävs. 
Antal: Max 30 personer/per gång. 
Kostnad: 160 kr 
Anmälan: Senast 26 november och inbetalning senast 7 december till  
bg 5585-8476. Ange Jultallrik och namn. 
 
 
Anmälan  till jamgunnel@gmail.com eller am.isacsson@gmail.com 
 
Gå gärna in på vår Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre 
 
Styrelsen 
genom Gunnel Jonsson 
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