
Östanfläkten 1/2022   

* Vårens program 
 

Årsmöte med underhållning 

Tisdag 8 februari kl. 14.30 

Vi inleder med årsmötet och därefter blir det 
underhållning med Christer och Tomas.  
Ingen anmälan. 

OBS! Covidpass är obligatoriskt  
och visas upp vid entrén! 
 

Studiebesök 

Torsdag den 17 februari kl. 10.30 

Ett besök på Porsche Center i Jönköping.  
Gemensam lunch på  Mr BBQ på Rosenlund  
Anmälan före 10 feb. Till 073-532 67 20 eller 
jolo.sv@netatonce.net 

Samling kl. 10.30,  Vasavägen 5 Jkpg. 

 

Boula La - inomhusboule 

Onsdag den 23 februari kl. 14.30 

Boula La, Smedjegatan 5 

Pris 149 kr, betalas vid ankomst,  
anmälan senast 16 februari till 073 814 07 13 
eller goran.viklanderr@gmail.com 

 
After Work (AW) – La Locandiera 

Fredag 4 mars kl. 17.00 

Samling på La Locandiera 

Var och en betalar för sig.  
Anmälan senast 25 februari  
till 070 270 17 16 eller 
lilian-mattsson@hotmail.com 
 
Månadsmöte  
Tisdagen 8 mars kl.14.30 Lindgården 
Från Haile Selassie till Bert Karlsson. Journa-
listen Uno Grönqvist kåserar om berömda 
människor han träffat på sin  vandring ge-
nom livet.  Vi avslutar med fika och lotterier. 

Ordförande har ordet 

 

Orkar vi med ytterligare bakslag? 
Vi som just hade börjat tro att 
pandemin var över.  
Vi började umgås med varandra 
igen, vågade gå på olika aktiviteter 
och en del tordes till och med göra 
utlandsresor.  
 
Nu får vi istället ställa in eller ändra i vårt program. 

Studiebesöket på Kriminalvården är framflyttat till ett se-
nare datum eftersom de inte vill ta emot besök just nu. 
JLT (Länstrafiken) hoppade av sitt besök på månadsmötet i 
januari.  
Det var ett månadsmöte som ändå verkligen gick hem.  
Trubaduren Oscar Kjellgren fick verkligen med sig publiken, 
speciellt i sitt Sven-Ingvars potpurri, och Jolo ryckte in och 
förklarade de olika biljett-alternativen. Det blev en riktigt 
trevlig eftermiddag. 
 

Just nu vet vi inte så mycket om kommande arrangemang i 
februari, men det sägs ju att pandemin ska börja vända 
nedåt igen i slutet av januari eller början av februari så vi får 
avvakta med besked om detta. 
 

Däremot har vi beslutat (om ingenting oförutsett händer) 
att vårt årsmöte ska hållas som planerat den 8 februari. 
 

Om det blir fler än 50 personer på mötet måste vi 
begära att få se vaccinationsbevis, eftersom vi inte vet hur 
många som kommer måste alla visa ett bevis. 
 

Göran Viklander, ordförande  

Utökade möjligheter till betalningssätt hos SPF 

I dagsläget kan vi enbart ta emot betalning kontant eller med kort. I framtiden kan vi ev. ta betalt med Swish också.  

Självklart kommer vi även att kunna ta emot kontanter för den som så önskar.  

Vårt system är en enkel lösning där du bara ”blippar” ditt kort och eftersom vi oftast hanterar små summor kommer du 

förmodligen inte att behöva ange någon kod.  

Vi tror också att de allra flesta av oss har någon form av bankkort och det system vi har tar emot i stort sett alla varianter. 

Medlemstidning för                                               Ansvarig utgivare Göran Viklander               SPF Östers Plusgiro  358 576-7 



   Avsändare:   SPF Seniorerna Jönköping Öster c/o Lindgården Ringvägen 1 554 54 Jönköping  

MEDLEMSAVGIFT 

Observera att medlemsav-

giften skall betalas till för-

bundet som skickar ut in-

betalningskort. 

Du som har internetbank 

kan anmäla dej för att få 

2023 års medlemsavgift via 

E-faktura.  

Du slipper hålla reda på 

inbetalningskortet samt 

fylla i ett långt OCR-

nummer.  

Dessutom sparar du 

pengar åt SPF Seniorerna 

samtidigt som miljön mår 

bättre av så få pappers-

fakturor som möjligt. 

Tisdagen den 11 januari träffades SPFs medlemmar för årets 

första månadsmöte. 

Ordförande, Göran Viklander, hälsade välkommen och informerade om 

kommande aktiviteter. 

Därefter skulle vi haft information från JLT men de hade sagt återbud. 

Istället informerade vår medlem, Jan-Olof Svensson, om JLTs biljettsy-

stem.  
 

Sedan var det dags för dagens underhållare, som var Oscar Kjellgren 

från Nossebro utanför Vara. 

Oscar sjöng potpurrier av bl. a Evert Taube, Cornelis Vreeswijks och 

Lasse Berghagen. Vi fick också höra kända dansbandslåtar. Oscars 

medryckande musik lockade publiken vid flera tillfällen att sjunga med.  

Vi fick också höra några ”Västgötahistorier” som lockade till många skratt. Efter underhållningen var det 

dags för kaffe och lotteridragning.  

Det blev en väldigt gemytlig eftermiddag som uppskattades mycket av våra medlemmar. 

Bangolf 

Måndagar kl. 15.00. Start 10 jan 
Bangolfföreningens lokal 
S:t Göransvägen 31 
Lilian Mattsson  070-270 17 16 

Matlagning herrar 

Måndagar kl. 17.00-21.00 
Start 10 januari 
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Göran Viklander 073-814 07 13 

Matlagning damer 2 

Måndagar kl. 17.00-21.00 
Start 24 januari 
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Birgitta Andersson 070-963 97 38 

Litteraturcirkel  

Torsdagar udda veckor kl. 10‐12.  
Start 20 januari  
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Inger Norrlin 070-558 38 10 

 
Senioryoga 

Måndagar kl. 09.30-11.00 
Start 10 januari 
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Elisabeth Lindberg 073-159 74 79 

Bowling 

Onsdagar udda veckor kl. 10.00 
Start 19 januari 
Bowling Arena (bortom Elmia).  
Mats Karlsson 070-461 05 86 

Friskvårdsqigong  

Onsdagar kl. 13.15-14.45. 
Start 12 januari   
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Lena Andersson, 073-023 92 05 

Världen NU Start 12 oktober 
Vi diskuterar aktuella händelser 
Onsdagar jämna veckor kl. 10.00-12.00.   
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40  
Torbjörn Wetterö  070-174 82 88 

E-post?? 

Om du har e-postadress kan vi nå dig med information om nyinsatta programpunkter och annat av vikt, 

så ring Greta 070-623 65 95 eller Britt-Marie 070-635 20 40 och  meddela din e-postadress! Om du inte 

har någon e-post, kommer du naturligtvis även i fortsättningen att få Östanfläkten med vanlig post. 

Matlagning damer 3 

Måndagar kl. 17.00-21.00 
Start 31 januari 
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Kerstin Lindblad 070-670 50 81 

         I samarbete med  

        Cirklar 
Matlagning damer 1 

Måndagar kl. 17.00-21.00 
Start 17 januari 
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Kerstin Viklander 070-558 38 10 

www.spfseniorerna.se/jonkopingoster                    Facebook https://www.facebook.com/www.spfoster               Ordförande: Göran Viklander  

Stilgruppen - Läran om hur vi lever 

Onsdagar kl. 10‐12.00 
Vuxenskolan Huskvarnavägen 40 
Birgitta Dele 070-332 04 60 

 


