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För nyheter och uppdateringar, 
besök vår hemsida:    

spf.se/kamraterna-orebro 

Foto Örebro komun

Mötes- och aktivitetsprogram 
Nr 1 / 2022 

Månadsmöten	

Vi har i regel våra möten sista måndagen i månaden. Mötesplats är 
Adolfsbergsgården bakom ICA Parken, om ej annat anges. 
Program för mötena, som arrangeras i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan, annonseras i NA under 
Föreningsnytt samt via mail, sms, SPFappen och på hemsidan till 
alla medlemmar.  
Månadsmötet kostar 50 kr för kaffe med tilltugg, lotter 5 kr st.   
Du kan betala med kort (enkelt att blippa på kortläsare), swish  
och kontant. 

På samtliga möten finns skrivtolk beställd. 

Måndagen den 31 januari kl 13.30 
Från Big Bang till Greta Thunberg – en riktigt lång resa 
Bosse Hallmén tar oss med på en svindlande resa, som börjar vid 
vårt Universums födelse, den händelse som kallas Big Bang. Han 
tar oss via galaxer och solsystem till vår egen planet Jorden, där vi 
ser livet dyka upp. Han filosoferar till sist en stund om vår tids 
stora fråga; Klimatkrisen där skoltjejen Greta Thunberg 
hjältemodigt jobbar med att påverka världens ledare.                                                                                                                               
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Årsmöte måndagen den 28 februari kl 13.30 
Efter att årsmötet är avklarat blir det 
musikunderhållning med 
Karlstadprofilerna. Bengt Alsterlind, känd 
för flera generationer som tv programledare 
för Hajk, Solsta Café och Landet runt. I dag 
är han förutom pensionär en del av en 
musikalisk trio med Ingvar Karlsson ( fd. 
Sven Ingvars) och Anders Kyrkander 
                            

Måndagen den 28 mars kl 13.30 
Per Bürger från Bürgers Växtgård i Köping 
pratar om att "Odla lätt på äldre dar".       
Han ger odlingstips och förslag på bra 
växter för trädgård, uteplats/balkong och 
fönsterbräda. Det kommer att finnas 
möjligheter att handla växter   

Måndagen den 25 april kl 13.30 
Information om Nyckelfonden, som är 
en stiftelse för medicinsk forskning vid 
Universitetssjukhuset i Örebro. Annica 
Rosdahl från Nyckelfonden berättar om 
fondens syfte, utveckling och hur 
insamlade medel används och hur vi alla 
kan bidra till fondens ekonomiska 
utveckling.   
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Betalning	0ll	alla	våra	resor	och	
arrangemang.	
				 
Betala till Plusgirokonto eller Swish, glöm inte att 
skriva namn på resan eller arrangemanget samt namn 
på vem som kommer, betalar du för fler skriv allas 
namn.                  

	

Cirklar	och	kurser	
Träslöjd  
Svarvning och annat slöjdarbete startar 
onsdagen den 12 januari  Plats Café 
Skogen. Kontaktperson :                            
Leif Johansson,   tel:  070 657 41 96 
 
Ny Läsecirkel ? 
En vink till er som gillar att läsa en bra 
bok samt att diskutera den med andra i en 
grupp. Kamraterna har en , men den är 
fulltecknad. Om intresse finns i 
föreningen så startar vi en läsecirkel till. 
Det måste vara en eller två som hjälps åt 
att leda cirkeln. Gunnel Öst, som är 
samordnare för den cirkel vi nu har igång, berättar gärna hur de 
startade och hur de fungerar nu.Gunnel tar även emot 
intresseanmälan  för en ny cirkel.                                        
Kontaktperson: Gunnel Öst  tel: 076 830 85 60  
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Plusgirokonto        
484 32 56-1 

Swish nummer: 
1230121483 

Använd Qr koden  
när du Swishar



Kvinnofröjd 
Är en grupp glada damer som träffas           
torsdagar, udda veckor, mellan kl 10.00 
och12.00 på Café Skogen, för att samtala, 
handarbeta, byta idéer och trivas en stund 
tillsammans. Ingen föranmälan krävs och fikar 
gör vi till självkostnadspris. Kerstin kommer 
att kontakta de kända deltagarna och det finns information på SPF 
Kamraternas hemsida.                                                                           
Vi startar torsdagen den 20 januari kl. 10.00.                                                                  
Kontaktperson: Kerstin Olsson, tel.: 076 006 24 03                   
eller mail  b.kerstin.olsson@telia.com  

Vandringar	
Vi planerar för tre vårvandringar för att se hur långt våren har 
kommit från mars till maj. 

Lindbacka torsdagen den 31 mars. 
Promenad på lättgånget underlag i ca 4 km.                                
Start vid Karlslundsfallen vidare längs Svartån till 
Lindbacka och åter till vår parkering vid fallen. 
Medtag fika och vatten.Transportavstånd                
ca 20 km t/r.                                

Ässkogstorp torsdagen den 21 april. 
Promenad på stig och väg i ca 3 km.                                                   
Slingan är i form av en 8 således med möjlighet 
att avbryta promenaden efter 1,5 km. Denna 
brytpunkt blir också vårt fikaställe och där finns 
toaletter. Transportavstånd ca 14km t/r.
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Sörön (Norrbyås) torsdagen den 12 maj. 
Promenad på stigar i ca 3 km i detta vackra Naturreservat. Fikar 
gör vi förstås också. Toalett finns.Transportavstånd ca 50 km t/r. 

Följande gäller alla vandringar. Vi samlas alla klockan 10.00  
vid ICA-parken nära Kronblomstatyn, även om startplatsen för 
vandringen är välkänd. Ta även med vatten, kaffe/te, mackor och 
frukt för att hålla orken uppe. Vid samåkning betalar vi en liten 
avgift till den som står för bil. Beroende på avstånd varierar den 
mellan 20-50 kronor per passagerare. Eventuella ändringar 
meddelas per mail, sms, SPFappen och på vår hemsida. Även en 
påminnelse vad som gäller skickas ut veckan före vandringen. Om 
restriktioner gäller åker var och en själv till startplatsen.                                    
Kontaktpersoner: 
Viveca Lundmark tel: 070 159 50 80 
Lars B. Andersson tel: 070 622 83 22 

Bowling	
Spelas i Strikes nya Bowlinghall Nastagatan 11.       
Vi spelar varje måndag med          
start 10 januari kl 15.00.  
Anmäl intresse till  
Kontaktpersoner:                         
Inga och Lars Ekström              
tel: 076-027 13 22 

Sida 6

Foto SPF



Introduktion till Bowling 
Måndagen den 14 februari kl 13.00 äter vi lunch och bowlar i 
Strikes Bowlinghall.Vi får en inblick i bowlingens alla regler 
under ledning av Lars o Inga Ekström.                                 
Pris för lunch och spel är 160 kr, som betalas på plats                       
av var och en. 
Obs.  
Du behöver föranmälda dig för lunch och spel.              
Kontaktperson: Hans Emanuelsson tel: 070 598 46 46                                                             
eller mail  hans.c.emanuelsson@gmail.com 

Boule		
Vi börjar spela boule torsdagen        
den 2 juni kl. 15 om vädret så tillåter. 
Plats Brunnsängens föreningsgård 
Hälsogränd 60. Välkommen att 
delta.Tag med egna bouleklot, kaffe 
och en egen hopfällbar stol om du 
tycker du behöver det. Har du frågor om bouleträffarna                                                                                    
Kontaktperson: Hans Emanuelsson tel: 070 598 46 46  
eller mail   hans.c.emanuelsson@gmail.com 

Vill du spela boule under vintern? Det finns möjlighet för oss att 
få spela i Örebro boulehall i Boglundsängen.  
Kontaktperson: Sture Wikström tel: 070 398 26 96. 
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SPF KAMRATERNAS PROGRAM   
FÖR VECKA 20 den 16 till 20 maj 2022.   
Under denna vecka vill vi inspirera till aktivitet och rörelse och 
öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv och åldrande. Den 
16 - 20 maj kommer  förbundet att bjuda på intressanta digitala 
föreläsningar. Det kan handla om allt från träningstips till kostråd, 
läkemedel och samlevnad, hjärnan och psykisk hälsa, musikquiz 
och frågesport. Föreläsningarna kommer att sändas digitalt och 
även finnas tillgängliga i efterhand 

Tema Promenad - måndagen den 16 maj  kl 13.30.                  
Vi träffas i Brunnsparken vid Svalan för tipspromenad. När du 
kommer i mål lyssnar vi till en föreläsning med Erik Hellmén, 
sakkunnig inom nutrition (kostvanor) samtidigt som vi            
dricker kaffe.                        
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Tema Gympa - tisdagen 17 maj 
Lilla scenen Brunnsparken, ett litet 
introduktions gympapass för seniorer 
med hjälp av Friskus & Svettis,      
startar  kl 13.30.                 

Tema Fågelskådning - onsdagen den 18 maj 
Vårfågelvandring i Oset.Vår numera traditionella fågelskådardag 
med ciceron Björn Lorin.Vi 
hoppas som vanligt få se och höra 
både kända och mindre kända 
sångfåglar under vandringen. Det 
blir många stopp innan vi kommer 
till Rosenbergsstugan för 
förmiddagsfika.Vi utgår från 
Naturens hus parkering och 
vandringen börjar kl 09.00.                                                            
Ta med kikare, kamera, /te och mackor. 

Tema Bangolf - torsdagen den 19 maj  kl 13.30 
Vi träffas vid Mosås Bangolf och spelar och fikar med medhavt 
kaffe. Alla startar samtigt. Pris 40 kr. max antal är ca: 40 st. 
Anmälan: Hans Emanuelsson  tel: 070 598 46 46 eller mail 
hans.c.emanuelsson@gmail.com                                          
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Tema Golf - torsdagen den 19 maj 
Tid och plats för Folkhälsoveckans Långgolfarrangemang är ännu 
inte klar, utan kommer att meddelas senare. Det blir som vanligt 
en 4-mannalags-tävling, spelform: 
Scramble. Se till att  du är med på 
Bertils kontaktlista med namn och 
golf-id. Finns du med där men inte vill 
ha någon inbjudan så meddela  detta så 
tas du omgående bort från listan. Det 
kommer som tidigare att vara ett begränsat antal bollar varför ni 
måste anmäla er snabbt. Först till kvarn gäller. Vid anmälan till 
Bertil ange golf-id och handicap.                                            
Kontaktperson: Bertil Nilsson tel: 070 977 09 97    
eller mail ben.nilsson@telia.com 

Tema Boule - fredagen den 20 maj kl 13.30
Vi träffas vid Brunnsängens föreningsgård 
och provar på boule med instruktörer från 
Boulesällskapet. Letar du efter en idrott 
som är både utmanande och rolig och inte 
kräver en massa utrustning så ska du 
prova på boule.                                                     
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Resor	
Tre st. teaterressor till Stockholm. 
Lördagen 22 januari Rain Man 
Oscarsteatern. Vi har 20 biljetter till kl 15.30 med mat 
före vid Glashyttans Värdshus i Södertälje.               
Pris 1 350:-  inkl. 2-rätters meny med kaffe o kaka. 
Publiksuccén Rain Man baserad på den fyrfaldigt Oscarsbelönade 
filmen från 1988 med Dustin Hoffman och Tom Cruise i 
huvudrollerna. Jonas Karlsson och Robert Gustafsson spelar 
huvudrollerna tillsammans med stjärnor som Sophia Ledarp, Lars 
Väringer med flera. Föreställningen är ca 2.5 tim lång inkl. paus 
Avresa från ICA-parken kl. 08.45, från Haga Parkering kl.09.00, 
och Fredsgatan kl. 09.15  Anmälan:                                            
Kristina eller Gösta Jedberger                                                                 
tel: 073 045 72 23  eller 070 595 03 44  
eller mail jedberger@telia.com                                                                
Betalning senast den 14 december              Rain Man är fullbokad. 

Lördagen 19 februari. Scalarevyn  
Det Glada 20-talet. Vi har 25 biljetter till 
Scalateatern i Stockholm. Pris 1 360:-/st Vi ska vara 
vid Scalateatern kl. 12.00 då blir vi serverade en 
varmrätt och kaffe med tårtbit. Föreställningen börjar 
kl. 13.30. Henrik Dorsins känsla för publikkontakt är 
extremt bra. Bara det är en njutbar gåva att få uppleva. Som helhet 
- det är en lustfylld, lekfull, lyxig revy, med en inbyggd möjlighet 
att hela tiden förändra vissa nummer som då blir dagsaktuella. 
Bara det - en skrattande direktkontakt med omvärlden!                               
Avresa från ICA-parken kl. 08.15, från Fredsgatan 08.30, från 
Haga Parkering kl,08.45. Anmälan: Lars Göran Bergman          
tel: 073 360 14 35 eller mail  bolars74@gmail.com                                    
Betalning senast den 18 januari                                                   
Scalarevyn finns några platser kvar. 
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Lördagen 12 Mars Saturday Night Fever 
Chinateatern. Här har vi 20 biljetter pris 1 620:- 
inkl.Det är en eftermiddags-föreställning som börjar 
kl. 15.00 och vi äter en  2-rätters med kaffe o kaka 
innan föreställningen på Glashyttans                 
Värdshus i Södertälje. 

Staying Alive, Night fever, How Deep Is our Love, Tragedy, You 
Should Be Dancing, If I Can´t Have You, Jive Talin´och så vidare 
- de klassiska hitlåtarna avlöser varandra när Saturday Night Fever 
äntligen kommer till Stockholm I en ny, påkostad svensk 
originalproduktion med stort focus på kärleken till dans. 
Huvudrollerna spelas av David Lindgren och hans hustru        
Kristina Lindgren. 

Avresa från ICA-parken kl. 08.15, från Fredsgatan kl. 08.30 och 
Haga Parkering kl. 08.45.                                                         
Anmälan till: Hans Emanuelsson tel: 070 598 46 46                           
eller mail  hans.c.emanuelsson@gmail.com                                            
Betalning senast den 10 februari.                                                                
Glöm inte att meddela var ni vill stiga på bussen.  
Saturday Night Fever är fullbokad. 

PS. Covidpass och legitimatin gäller på alla teaterbesöken.                 
Vid betalning på teaterresorna skriv teater                                      
(Oskars, Scala eller China.) Info. om bet.  Se sidan 4. 
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En fängslande resa  
Onsdagen 16 mars åker vi via                          
Bålsta till Långholmen.  																	
I Bålsta besöker vi Lasse Åbergs Museum och 
får en guidning bland Disney figurer och 
filmrekvisita bl.a. från filmen Den ofrivillige 
golfaren. Innan visningen får vi förmiddags-fika 
kaffe/te och smörgås. Efter Bålsta far vi vidare 
mot Stockholm och fängelset Långholmen där 
ytterligare en guidning väntar. Men även här 
måste vi få något till livs innan vi tar oss an 
nästa visning. Så vid pass 13.30/14.00 äter vi 
lunch på Långholmens Wärdshus vilket ligger i 
samma byggnad som det gamla fängelset.       
Kl.15 börjar guidningen och den tar cirka en 
timme. Vid kl. 16.30 bör vi vara på väg mot 
Örebro och vara hemma igen omkring kl. 19.00 

Pris 790 Kronor per person                      
som inkluderar bussresa, guidningar, förmiddagsfika och lunch. 
Avresa från ICA-parken kl. 07.45 och från Fredsgatan  kl.08.00.           
Anmälan senast 4 mars till: Lars Göran Bergman                           
tel: 073 360 14 35 eller mail bolars74@gamil.com.                                                                    
Betalning Senast 10 mars,                                               
Info. om bet se sidan 4. Ange resans datum 16/3. 
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Arbetarmuseet Norrköping och 
Löfstad Slott Torsdagen 7 april                                                                                   
åker vi till Arbetets Museum i Norrköping  och 
avslutar dagen på Löfstad Slott. Arbetets 
Museum ligger i det så kallade Strykjärnet på 
Laxholmen. Byggnaden som varit bomullsfabrik 
är sjukantig och upptar varje meter av den lilla 
holmen mitt i Motalaström. Den har betraktats 
som en av  Sveriges vackraste 
industribyggnader. Vi får här en entimmes visning av lokaler, 
tidigare verksamheter och utställningar. Innan guidningen tar vi en 
förmiddagsfika i Restaurang VY som ligger högst upp i 
Strykjärnet, på sjätte våningen. Vi tar hissen dit upp till sjätte 
våningen. 
Efter visningen på Arbetets Museum far vi 
vidare mot Löfstad och Löfstads Slott. Där 
startar vi besöket med lunch på Löfstads 
Värdshus och efter maten får vi en visning 
av slottet. Slottet är en del av Östergötlands 
Museum och har en stor konstsamling med 
mer än 400 konstverk. Slottet har även 
under säsong en Slottsbutik och Handelsträdgård. 

Pris 650 kronor per person                                                                

som inkluderar bussresa, 2 guidningar, förmiddagsfika och lunch. 
Avresa: Från Fredsgatan 07.15 och från ICA-parken 07.30. 
Anmälan senast 20 mars till: Lars Göran Bergman                        
tel: 073 360 14 35 eller mail  bolars74@gmail.com                                                                                    
Betalning Senast 25 mars.                                                                    
Info. om bet. se sidan 4. Ange resans datum 7/4. 
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Visingsö måndag den 30 maj  																								
Våravslutningsresa till Vätterns pärla 
Vi åker direkt till Gränna där 
förmiddagsfikat står framdukat. 
Efter fikat hoppas vi kunna strosa 
en stund i Polkagrisstaden. Färjan 
över till Visingsö avgår kl.12.00. 
Cirka kl. 13.00 serveras lunchen på 
restaurant Solbacken. Efter maten 
äntrar vi bussen igen för en cirka 
två timmars guidning  på ön. 
Kl.15.45 går färjan tillbaka till fastlandet och vi kan                    
börja hemfärden. 
Avresa vi åker från Fredsgatan kl. 07.30                                            
och från Ica-parken kl. 07.45 

Pris 780 kronor per person 
som inkluderar bussresa, förmiddagsfika, god lunch, guidning och 
trevligt sällskap. 

Anmälan till: Lars Göran Bergman senast 9 maj                                          
tel: 073 360 14 35 eller mail   bolars74@gmail.com.  
Betalning senast 25 maj,                                                           

Info. om bet. se sidan 4. Ange resans datum 30/5. 
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Arrangemang	

Ost- & Ölprovning. 
Torsdag den10 februari kl 17.30 
  
Under kvällen provas fem olika ostar tillsammans 
med fem olika öl. Provningen hålls av Johanna 
från Örebro Ost & Viktor ölsommelier. 

Plats Brunnsängens föreningsgård 
Hälsogränd 60. 

Efter provningen serveras ost och 
skinkpaj, kycklingpaj med sallad 
samt smör och bröd. från          
resturang Svalan 

Pris 490 kr per person 

Anmälan till:                                                       
Hans Emanuelsson tel: 070 598 46 46                                            
eller mail  hans.c.emanuelsson@gmail.com                                                    
Betalning senast 5 februari.  Info. om bet. se 4.
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NU går vi på HOCKEY igen. 
Lördagen den 26 februari                                
Örebro HK - Växjö Lakers HC
Vi träffas utanför huvudentrén kl 13.15. Matchen börjar kl 15.15. 
Passa på att uppleva en ishockeymatch på plats och känn 
spänningen och den fantastiska glädjen och upprymdheten man får 
i Behrn Arena! Vi börjar med att äta en Buffé i restaurang 
Vintergatan. Vi har 50 st biljetter med buffémat före matchen. 

Pris 525 kr per person                                        
Anmäln: 14 februari till: Hans Emanuelsson   tel: 070 598 46 46 
eller mail hans.c.emanuelsson@gmail.com Betala senast 20 feb.  
Info. om bet, se sidan 4.  Obs. covidpass och leg krävs. 

Kulturkvarteret två nya tider 
Torsdagen	den	3	februari	kl.11.00	-	12.00																																						
Tisdagen	den	15	februari	kl.11.00	-	12.00			
Så står det nu klart, det länge omdiskuterade 
”Kulturkvarteret”, den spektakulära 
byggnaden vid Svartån. En plats där vi ska 
utöva och uppleva kultur i alla dess former. 
Här finns nu: Stadsbiblioteket, 
Kulturskolan, Länsmusiken, Kommunala 
gymnasieskolans estetprogram. Örebro 
konsthall och en restaurang. Vi har fått två nya tider för guidade 
visningar med högst 17 personer i varje grupp.                             
Vi träffas innanför entrédörrarna.  Visningen är kostnadsfri.                                   
Anmälan till: Kristina Jedberger, tel: 073-045 72 23              
eller mail   jedberger@telia.com 
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Tiderna som vi 
har i januari        
är fullbokade

Seniorbio Bio Roxy 
Tycker du om att gå på bio? Följ då med SPF kamraterna på          
BIO ROXY och se en film. Efter filmen tar vi något gott till kaffet 
på Hälls konditori bredvid Roxy och pratar om filmen vi sett.        
Biopris 70 kr.  

Torsdag den 27 januari Phantom Thread  
Phantom Thread utspelar sig i 1950-talets 
London, där den berömde klänningsmakaren 
Reynolds Woodcock och hans syster Cyril 
befinner sig i den brittiska modescenens 
centrum. De klär kungligheter, filmstjärnor, 
arvtagerskor och andra socitetslejon med 
exklusiva och distinkta plagg från The House 
of Woodcock. Kvinnorna passerar i snabb revy 
i Woodcocks liv, något som stillar den 
övertygade ungkarlens behov av både 
inspiration och sällskap. Men en dag möter han 
den unga och viljestarka Alma som snabbt blir både en 
inspirationskälla och älskarinna. Sakta men säkert börjar kärleken 
skapa revor i hans tidigare så välskräddade tillvaro.                
Längd 90 min. 

Torsdagen 24 februari Livets bästa år                     
(Claude Lelouch 2019) 
Anne och Jean-Louis träffades för mer än 50 år 
sedan. Han, en racerförare, och hon, en scripta. 
Deras berättelse förevigades i en film som för 
alltid förändrade vår syn på kärlek.                    
Nu fortsätter deras historia tillsammans efter 
att Jean-Louis son sökt upp Anne efter alla 
dessa år och återförenar de två igen.              
Längd 90 min. 
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Torsdag den 24 mars Sanna mödrar                       
(Naomi Kawase 2021) en lång och fruktlös kamp för att bli gravid 
bestämmer sig Satoka och hennes man för att adoptera en pojke. 
Lyckan är total, men inte för evigt. Några år 
senare ringer telefonen. En kvinnoröst säger: 
”Jag vill ha tillbaka mitt barn!” Hur frivilligt 
var det egentligen när hon som tonåring 
lämnade bort sitt barn genom skenbart 
idylliska adoptionsförmedlingen Baby 
Baton? Fyrfaldiga Cannesvinnaren Naomi 
Kawase (Underkörsbärsträden och  Mot 
solnedgången) är tillbaka med en ny och 
rörande film. Genom stilfullt gestaltade tids- 
och perspektivskiften vrider och vänder 
denna känslosamma historia på den 
högaktuella problematiken runt adoptioner, barnlöshet och 
samhällets syn på mödraskap och kvinnors kroppar.                 
Baserad på en roman av prisbelönta författaren Mizuki Tsujimura.                   
Längd 140 min. 

 
Torsdag den 21april The Father                                          
(Florian Zeller 2021)  
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon 
finns ingen anledning till oro, han har det bra 
i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser 
dock hur han försvinner in i sin egen värld av 
minnen och föreställningar. The Father är en 
rörande och ögonöppnande skildring av 
åldrande och anhörigskap som inte liknar 
någon annan, med Oscarsvinnarna Anthony 
Hopkins och Olivia Colman i sina livs roller. 
Längd 97 min. 
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Under	planering	
Försommarfest  
planerar vi till fredagen 10 juni. Plats, tid och meny är ännu inte 
bestämt.Vi återkommer när det börjar våras. 

Hemesteraktiviteter                                                                            
Vi återkommer senare under våren för arrangemang under juni/
juli/augusti. Vet ni lämpliga besöksmål för hemester-aktiviteter 
håll inte inne med dessa utan meddela oss. 

Resa i augusti 
Vi planerar en resa i mitten av augusti till UPPSALA med omnejd. 
Har ni några lämpliga besöksmål som vi kan ta med i vår Uppsala 
planering, så tar vi tacksamt emot dessa. 

Kontaktpersoner till programgruppen resor och aktiviteter: 

Lars Göran Bergman: tel: 073 360 14 35  
bolars74@gmail.com 

Gunilla Hedqvist: tel: 070 576 41 35                                             
hedqvistgunilla11d@gmail.com 

Hans Emanuelsson: tel: 070 598 46 46                                             
hans.c.emanulesson@gmail.com 

Sida 20



Sms	meddelande	
Alla som inte har någon 
mailadress i medlemsregistret och 
som har ett mobilnummer får nu 
samma info på ett sms. Dock är 
informationen i ett SMS mer 
kortfattad än i ett mail. 
Styrelsen vill nå så många som 
möjligt med information. Under året 2021 har vi haft många 
aktiviteter som inte fanns med i programmet. Även i programmet 
för våren 2022 är det  mycket som är oklart och det kan komma 
aktiviteter som vi vill bjuda er. I ett SMS finns alltid en länk till 
mer information på vår hemsida. Det är bara att klicka på länken 
så får man samma info som i ett mail.                                            
Ring Hans Emanuelsson tel: 070 598 46 46 och anmäl om du 
också vill ha sms-meddelande.  
  

Nu	har	SPF	Kamraterna	tagit	eN	steg					
in	i	appvärlden.	
Vi har nu anslutit oss till SPF 
appen som många SPF föreningar 
redan har gjort. Appen är ett bra 
sätt att få all information på ett 
och samma ställe. Vi når alla som 
laddar hem appen i sin smarta 
telefon och vi har en förhoppning 
att så många som möjligt gör det.  
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Vi	Hälsar	alla	nya	medlemmar        
hjärtligt välkomna	
Vi har fått 35 st nya medlemmar under 2021. GDPR lagen 
förhindrar oss att publicera namn.Välkommen till oss i             
SPF Kamraterna! 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. 

SPF	Kamraternas	Hemsida	
Tag för vana att använda dig av 
hemsidan för att söka information 
om SPF kamraterna. Först på 
hemsidan kan du hitta info om 
kommande möten, resor och 
aktiviteter. Det kan t.ex gälla 
platser, tider, inställda möten och 
oplanerade aktiviteter. Under rubriken Bra att veta finns länkar till 
olika viktiga samhällstjänster. Vi lägger ut länkar till bloggar och 
videofilmer som du kan ha glädje och nytta utav. Här finns en  Idé 
låda som du kan använda för att ge oss i styrelsen idéer om resor 
och aktiviteter som kan passa för Kamraterna. Under Förmåner ser 
du alla förmåner och rabatter du har som SPF medlem.                 
Våra lokala sponsorer har också många bra erbjudanden.  

Ps. Nyttja våra sponsorer när du handlar. 
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Kalendarium                                                                                                         
Januari 
Måndag 10 jan. spelar vi Bowling varje måndag kl 15.00  sid: 6           
Onsdag 12 jan. träslöjd  sid: 4 
Torsdag 20 jan. startar Kvinnofröjd kl 10.00  sid: 5 
Lördag  22 jan.Rain Man sid:11 
Torsdag 27 jan. Bio Roxy sid: 18 
Måndag  31 jan.månadsmöte, från Big Bang till Greta Thunberg. sid: 2 
Februari 
Torsdag 3 feb. Guidning i Kulturkvarteret Örebro sid:17 
Torsdag 10 feb. Ost - och Ölprovning sid: 16 
Måndag 14 feb. Bowling med lunch, introduktion och regler sid: 7 
Tisdag 15 feb. Guidning i Kulturkvarteret Örebro sid:17 
Lördag 19 feb. Scalararevyn med Henrik Dorsin sid: 11 
Torsdag 24 februari Bio Roxy Sid:18 
Lördag  26 feb. Ishockey Örebro HK – Växjö Lakers sid: 17 
Måndag 28 feb. Årsmöte: Bengt Ingvars mä Anders underhåller sid: 3                                                                                                     
Mars 
Lördag 12 mars. Chinateatern Saturday Night Fever sid:12 
Onsdag 16 mars. En fängslande resa Åbergs/Långholmen sid:13 
Torsdag  24 Bio Roxy sid:19  
Måndag 28 mars Månadsmöte Odla lätt på äldre dar sid: 3 
Torsdag 31 mars. Vandring: Lindbacka sid: 5 
April 
Torsdag 7 april. Arbetarmuseet Norrköping och Löfstad Slott sid: 14 
Torsdag 21 april. Vandring: Ässkogstorp sid: 5 
Torsdag 21april Bio Roxy sid: 19 
Måndag 25 april. Månadsmöte: Nyckelfonden informerar sid: 3 
Maj 
Torsdag 12 maj. Vandring: Sörön (Norrbyås) sid: 6 
Måndag 16 maj Tipspromenad och föredrag om kost sid:8 
Tisdag 17 maj, Gympa med Friskis och Svettis sid: 9 
Onsdag 18 maj, Fågelskådning i Oset med Björn Lorin sid: 9 
Torsdag 19 maj, Bangolf sid: 9 
Torsdag 19 maj, Långgolf sid: 10 
Fredag 20 maj, Boule sid: 10 
Måndag 30 maj Våravslutning, resa till Visingsö sid:15                                                  
Juni 
Torsdag 2 juni. Start Boule: Brunnsängens föreningsgård sid: 7 
Fredag 10 juni. Försommarfest sid: 20 
Juni/Juli/Augusti Hemesteraktiviteter planeras sid: 20 
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Styrelsen 
Ordf.                       Lars Göran Bergman               073 360 14 35    
resor,                        bolars74@gmail.com 
arrangemang                         

Vice ordf.                Gösta Jedberger                       070-595 03 44                         
                                 jedberger@telia.com  

Sekreterare             Christina Hjorth Aronsson                                              

Vice sekr.                Gunilla Hedqvist                      070-576 41 35 
                                 hedqvistgunilla11d@gmail.com  

Kassör                     Kristina Jedberger                    073-045 72 23       
                                 jedberger@telia.com  

Ledamot                 Lena Wiklander                         070-672 32 92                    
Hörselombud          lenawiklander@telia.com 
                             
Ledamot                 Hans Emanuelsson                    070-598 46 46     
Arrangemang,         hans.c.emanuelsson@gmail.com    
mail, hemsida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Medlemsreg.          Karin Wilde                                070-316 86 38  
                                karin.wilde@telia.com                           

SPF Seniorerna Kamraterna Örebro  
℅  Lars Göran Bergman                                                                                                                                                         
Lövåsvägen 10  
702 29 Örebro                                                                                                              
Tel: 073 360 14 35 
Hemsida: spf.se/kamraterna-orebro  
Föreningens org.nr: 802421-8474   
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