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20/3 Hans Inge Lindeskov om demens
17/4 Stigbjörn Bergensten kåserar
15/5 Årsavslutning på Uskavi
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Avgående resekommittéledamot och kassör har ordet:

Tack för alla trevliga år som vi, Hugo och Anne-Christine Kreij, har fått
vara med om, när vi har sysslat med både styrelseuppdrag och  reseledare
i Spf Senioren i Lindesberg.

Hugo har varit kassör och även skött medlemsregistret i
vår förening. Det har inneburit en massa kontakter med
nya och gamla medlemmar. Det har också varit kul och
stimulerande att arbeta i styrelsen och att få uppleva den
gemenskap som det blir, när ett gäng planerar och
genomför verksamheten ett år i taget.

Anne-Christine började som sekreterare i styrelsen
och när det uppdraget var till ända, så hoppade hon på
reseledareuppdraget. Det har varit underbara år med
mycket uppmuntran, letande efter nya resmål,
kontakter kors och tvärs i Sverige, sedan ta emot
anmälningar till resan och så slutligen att äntra bussen
och fara iväg. Många år blev det. Vi vill båda tacka för
förtroendet vi fått och tacka för alla roliga år vi har haft. TACK!
Slutligen vill vi uppmuntra andra att hoppa på uppdrag och arbeta i vår
förening. Det är verkligen roligt.

Anne-Christine och Hugo Kreij

SPF Seniorerna Lindesberg

Vår hemsida når du via
www.spf.se/lindesberg

På vår hemsidas första sida finns information om olika webbplatser i
Lindesberg exempelvis Lindesbergs kommun. Klicka på
loggan och du kommer dit.

Vi finns även på facebook och för att komma till vår grupp
söker du på

spf seniorerna lindesberg

Du får sedan anmäla dig till gruppen och därefter kan du delta i gruppen
på vanligt facebookvis. Obs! vi förutsätter att användningen sker seriöst.



Av årsmötet valda funktionärer för 2019

Funktion Namn Telefon

Styrelsen

Ordförande Arne Andersson 070-5567767

Vice ordförande Leif Ohlsson 076-7844272

Kassör Gerd Sköld Ylikoski 070-3747673

Sekreterare Eva Ståby 073-0563893

Vice sekreterare/
Programansv Ingrid Beskow 070-5981378

Medlemsansv Krister Hedman 14094

Lotteriansv Barbro Österberg 073-9555841

Revisorer Christina Dahlström 072-3030925
Kerstin Sjöström 611770

Ersättare Anita Fredriksson 13700

Medlemsregister Krister Hedman 14094

KPR ordinarie Rune Åkerblom 070-5293258
Ersättare Arne Andersson 070-5567767

Trafikombud Sven-Åke Gustavsson 14565

Hörselombud Nils Erik Söderström 14456

Kultur och rese- Margareta Burman 070-5631148
kommitté Sven Burman 0708-310765

Conny Englund 070-6282729

Åk med till Nationalmuseum i Stockholm!

4 platser kvar!!

Vi åker onsdagen den 10 april 2019.
Buss från Lindesberg, bussfika, guidning på muséet, lunch på
Nationalmuséet samt lite egen tid för studier.

Pris: 525 kr per person.

Buss avgår från:
Grillköket. 07.30
Östermalms: 07.40
Resecentrum: 07.45

Anmälan till Margareta Burman tel 070-563 11 48 snarast.
Betalning Bg 316-4928 eller Swish nr 123 056 06 98
Uppge namn och Nationalmuseum vid betalning.
Anmälan är bindande efter betalning!

Välkommen med din anmälan!
Resekommittén

I samverkan med Vuxenskolan



Friskvårds- Gert Svensson 0703145986
kommitté Ulla Örn 070 3756111

Bowling Birgitta Jansson 16929

Brevduve- Harriet Persson 070 5664735
samordning

Bridgekommitté Ulla Andersson 611995
Birgitta Thellefsen 070-5284512
Atle Heiming 10062
Gudrun Eriksson 073-0526939

Kaffekommitté 1 Margareta Andersson 13942
Ann-Mari Blomberg 070 5910742
Monica Andersson 070-5805282
Barbro Gustavsson 070-3092308

Kaffekommitté 2 Monica Helmerz 070 4427276
Inger Fernqvist 073 7712263
Marianne Olsson 41525
Christina Källgren 072-3360939

Ersättare Anna-Greta Johansson 076-3478314
Gudrun Andersson 070-2771150
Kerstin Ställberg 070 6339813
Gerd Gustavsson 070 5202118

Lotteri mars 2019 Gunvor Axelsson 070-6865585
Karl-Olov Axelsson 070-6425687

Lotteri april 2018 Ann-Katrine Lindblom 070-5576323
Gun Ericson 12236

Lotteri maj 2018 Styrelsen

Lotteri september 2018 Gun Smeds 070 3132536
Anna-Greta Johansson 076-3478314

Lotteri oktober 2018 Harriet Persson 070 5664735
Florence Bråthen 070 5150031

Lotteri november 2018 Eira Källström
Christina Dahlström 072 3030925

Lotteri december 2018 Styrelsen herrar

Lotteri januari 2019 Barbro Österberg 073-9555841
Ulla Bertilsson 070-5361005

Lotteri februari 2019 Britt-Marie Carlsson 13443
Berit Jäderqvist 076-3143096

Valberedning Bo Källgren (sammank) 070 3638966
Anneli Holmberg
Christina Axelsson-Ståby 070-6440281



Ordförande har ordet:

Tack för förtroendet att bli omvald till er ordförande för
ytterligare ett år. Jag ser fram mot ett spännande år med nya
utmaningar och program med bra innehåll på våra
månadsmöten.

Vårens program börjar den 20 mars med Hans Inge Lindeskov om
demens. Därefter den 17/4 kåserar Stog Björn Bergensten.
Avslutning blir i år den 15 maj kl 13.00 i Uskavi som tidigare.

Jag önskar er en varm vår /Arne Andersson ordf.

Årsmöte den 20 febuari 2019

Årsmötet inleddes med att sjukhusprästen Cristina Åström höll en
parentation över under året bortgångna medlemmar.
Årsmötet leddes av Rune Åkerblom och samtliga föreslagna val och
omval gick igenom. Den nya styrelsen kan ses på hemsidan under meny-
alternativet Om föreningen /Styrelsen. De olika funktionärerna för 2019
finns under Om föreningen /Funktionärer. Samtliga funktionärer finns
även i detta blad.

Ordförande Arne A avtackade de styrelseledamöter, Sven Burman och
Hugo Kreij som avgick. Dessutom avtackades de olika funktionärer som
avgick. Anne-Christine Kreij avtackades även efter många år som styrel-
seledamot och resekommittéledamot i SPF. Avgående kommitte´-
ledamöter avtackades. Harrieth Persson och Christina Dahlström som

sköter brevduveverksamheten fick en
välförtjänt uppmuntran.

Efter årsmötet dracks kaffe med god
semla och Lasses svänggäng underhöll
med ett antal gamla godingar som fick
det att spritta i gamla SPF-ben.
Till slut drogs det lotter och mötet
avslutades.

10-17 september  2019,  8 dagar

LASSES
RESOR

Låt oss uppleva Toscana!  Vi har egen buss till Arlanda, flyger till Pisa och 
bor på trestjärnigt hotell i Lido di Camaiore, Hotell Villa Jolanda vid havet i 
åtta dagar. Vi upplever Pisa, Siena och San Gimignano med guider, 
provar vin och olivoljor, tillbringar en heldag på toscanska landsbygden 
och njuter av baden i havet!    

Preliminärt program:
Med egen buss kommer vi till Arlanda. Här-
ifrån flyger vi direkt till Pisa  Vi möts av 
italiensk buss och chaufför samt vår svenska 
guide Lena, som tar oss till vårt trestjärniga 
hotell i Lido di Camaiore eller Marina di
Pietrasanta vid havet. Här installerar vi oss i 
våra rum. Under våra dagar i Toscana besöker 
vi bl a Pisa, Siena och San Gimignano Med 
hjälp av våra guider lär vi  känna dessa vackra 
städer med sina kulturskatter. I Fattoria il
Poggio avnjuter vi en vinprovning samt middag 
inkl vin. En dag beger vi oss ut på den
toscanska landsbygden. Här njuter vi av det 
vackra landskapet och i Castillo il Palagio 
avnjuter vi en god lunch med vin tillsammans 
med en vinprovning. – I Torre a Cenaia åker vi 
kalesch i vingården och avslu-tar med provning 
av viner, salami, ost och olivolja. I Lido di
Camaiore och dess grannbyar  har vi havet 
intill oss hela tiden, med sköna bad och en 
strandpromenad med kvällsliv och marknad. 
Vårt flyg går hemåt och småningom landar vi 
på Arlanda. Vår buss väntar där på att köra 
oss till våra hemorter. En underbar resa är 
tillända! 

Pris 11.975:- . Detta inkluderar buss till Arlanda, flyg till Pisa, italiensk buss och chaufför, 
utflykter enligt ovan, sju nätter på trestjärnigt hotell vid havet, halvpension (frukost och 
middag) fr o m middag dag 1 t o m frukost dag 8. Luncher, vin- och olivoljeprovningar enl
program, svensk reseledare. Enkelrumstillägg 1875:-. (Reservation för ändringar av utflyktsdagar)

ANMÄLAN TILL  Margareta Burman 070-563 11 48
Senast den 4 april 2019   
Arrangör LASSES RESOR, Hallsberg   Statlig resegaranti ställd    www.lasse sre sor.se

T O S C A N A


