
VÄLKOMNA TILL SPF SENIORERNA MORINGENS HÖST/VINTERPROGRAM! 
Styrelsen samt programgruppen hälsar er alla varmt välkomna till våra aktiviteter. Denna 
pandemi som i princip har stoppat alla våra verksamheter fr o m mars 2020, men nu ser vi 
ändå en möjlighet att kunna träffas igen.  
Hantverkargården, som är vår ”kursgård” rymmer nu efter ombyggnaden ca 80 personer. 
Programgruppen har varit och provmöblerat och de har kommit fram till att ca 35 personer 
får plats med det nödvändiga avståndet som Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar.  
Vi har också lagt in att anmälan ska göras till de kontaktpersoner som finns för de olika eve-
nemangen. Vi hoppas självklart att ni har full förståelse för denna åtgärd.  
Trots denna pandemi, så har några programpunkter ändå kunnat genomföras och utomhus:
Promenader på måndagar fortsätter, kl 10.00, Alkärrsplan
Cykelturer på onsdagar fortsätter, kl 10.00, Hantverkargården 
5 augusti samlades vi på Ärlan, vi blev 28 stycken
19 augusti samlades vi på Waterfront, f d Aya Beach, vi blev 42 stycken 

2 september, kl 14.00, samlas vi återigen på Waterfront, f d Aya Beach
16 september, kl 14.00, på Hantverkargården och första medlemsmötet (inomhus) där pro-
gramgruppen presenterar höstens och vinterns program. Glöm inte att anmäla er till kontakt-
personen. För att underlätta för kassören, så ber vi er alla att ha jämna pengar (50kr), gäller 
också vid övriga träffar.  
Vi hoppas att vi nu äntligen kan träffas och mötas igen.
Även om vi har fått positiva signaler från Folkhälsomyndigheten under sommaren så fortsät-
ter covid-19 sprida sig i samhället. Det är svårt att försöka skapa sig en övergripande bild 
av läget och utifrån detta ta fram en rekommendation inför hösten, men vi utgår utifrån den 
kunskap och de riktlinjer som finns i dagsläget. Vi uppdaterar oss kontinuerligt och förhåller 
oss självklart till detta. 

Håll avstånd – stanna hemma vid minsta förkylningssymptom- tvätta händerna! 

Vi kommer under oktober bjuda in alla nya medlemmar till en informationsträff, personlig 
inbjudan kommer att skickas till er.  
Ännu en gång så hälsar jag er varmt välkomna till våra medlemsmöten.  
Slutligen så vill jag rikta ett stort varmt tack till er alla som så helhjärtat engagerar er så att 
SPF Seniorerna Moringen är och förblir den bästa seniorföreningen i hela vår fina kommun, 
Nynäshamn. 
 
Varma hälsningar till er alla  
Agneta Tjärnhammar
Ordförande SPF Seniorerna Moringen
info@spfmoringen.se
070-7580055
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