
	

Kamraterna	Örebro	

Brytpunkt. 

Hej ! 
Vi vänder oss till dig som fyller 65 år eller 
kanske redan har fyllt. En ny period i ditt 
liv väntar. Du kommer att få tid att göra 
saker som du inte har haft tid med förut. 

Vi hoppas med detta brev få dig 
intresserad av vad vi i SPF Kamraterna 
har att erbjuda dig. 

SPF Kamraterna Örebro, med ca 500      
medlemmar, är en av SPF Seniorernas 
drygt 800 föreningar i Sverige.  

Geografiskt omfattar vi i stora drag 
Adolfsberg, Mosjö och Marieberg med 
omnejd. Vi har också en 
distriktsorganisation som omfattar hela 
Örebro län, allt som allt 24 föreningar. 

	

Höstens programverksamhet  
SPF Kamraterna har ett stort och omväxlande 
program så som månadsmöten, studiebesök, 
dagsresor, vandringar och studiecirklar. På 
våra månadsmöten varierar vi programmet 
mellan föreläsning och underhållning. Vi 
försöker att bredda våra aktiviteter så Du ska 
kunna hitta trevligheter som passar dig! 

Höstens aktiviteter som vi har kvar.     
Nytt program kommer i januari. 
  6/10  Matresa i syd Närke. 
10/10  Säffleoperan Billy Elliot The Musical. 
20/10  Nikolaikyrkans orgels historia. 
21/10  Vandring i Munkatorp. 
25/10  Månadsmöte. 
10/11  Nationalmuseet Stockholm. 
19/11  Vinprovning 
25/11  Örebrotravet lunchtrav med guidning.   
29/11  Månadsmöte 
  3/12  Julmarknad i Brunnby.  
13/12  Månadsmöte med luciafirande. 
Höstens program finns på vår Hemsidan.                                

www.spfseniorerna.se/kamraterna-orebro 

Sommar aktivetet hemesterdag i Karlslund



	

Dina förmåner 
Som medlem får du en hel del förmåner och 
rabatter bl.a. hos elbolag, försäkringsbolag 
och resebolag. Se våra samtliga förmåner 
på:  www.spfseniorerna.se 

Smart Senior 
Som medlem i SPF får du gratis 
medlemskap i Smart Senior, se hemsida:           
www.smartsenior.se/spf-seniorerna 

Senioren  
uppskattad medlemsförmån  
Senioren är SPF Seniorernas medlems-
tidning som kommer ut med nio nummer 
per år. Upplaga: 206 700 exemplar. 

	

Välkommen att bli medlem 
Gå in på kamraternas hemsida och  
klicka på BLI MEDLEM eller ring eller 
maila medlemsansvarig Karin Wilde. 
Tel.070 316 86 38   karin.wilde@telia.com                                              

Eller använd medföljande talong och posta. 

PS. bli medlem nu och få resten av 2021 
gratis. Medlemsavgiften är 280kr/år. 

Vi	behöver	dig!		
De senaste året har blottat brister i samhället 
och visat att vi som seniororganisation 
behövs mer än någonsin. På SPF seniorerna 
har vi länge arbetat för att förstärka både 
äldreomsorgen och pensionssystemet.      
Två av våra viktigaste krav är en TRYGG 
ÄLDREOMSORG med starkare medicinsk 
kompetens och HÖJDA PENSIONER som 
speglar arbetslivets insats. 

Bli medlem i SPF Seniorerna och hjälp oss 
att göra skillnad. Ju fler vi är, desto mer kan 
vi påverka. Därför behöver vi dig 

Tillsammans gör vi Sverige till ett bättre 
land för alla seniorer nu och i framtiden. 
Gör som 265 000 andra seniorer över hela 
Sverige. Gå med i SPF Seniorerna!            
Vi arbetar för att du ska ha det bra i ditt 
seniorliv. Inte minst vill vi att Du ska ha det 
roligt och trivas i vår gemenskap. 

 Eva Eriksson                
SPFs förbundsordförande
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