
Bästa SPF- seniorer! 

I år blev det ett annorlunda år som ingen av oss kunde förutspå vid vårt årsmöte i början av 

februari. Vi hade en kalender fylld med aktiviteter men redan i mars fick vi tänka om och 

försöka tänka i andra banor på grund av epidemin. Vi hade ett välbesökt kafferep följt av ett 

torsdagskaffe men sedan fick vi stänga ner alla träffar, där vi träffades fysiskt. Vi försökte 

hitta alternativ och lite aktiviteter på webben blev en sådan. Sommaren kom och vi kunde 

vara ute mera i naturen och när vi kom till höstterminen startade vi upp med 

tisdagspromenaderna i Lövhult och torsdagsträffarna i Stadsparken. Aktiviteter som vi vet 

uppskattades av många. Vi hade hoppats kunna genomföra någon form av utomhusaktivitet 

inför julen men tyvärr låter det sig ju inte göras under rådande läge. Vi har varit tålmodiga 

och vi får försöka hålla ut ytterligare en tid och tänka på att läget kommer att förändras så vi 

kan träffas igen. Vi längtar efter att få se er och träffas i våra olika aktiviteter. 

Vi vet att julen kommer innebära begränsningar för oss i umgänget med andra och kommer 

inte bli som vi velat men Corona får inte hindra och ta julen ifrån oss. Den är viktig för oss 

med alla våra traditioner. Vi får tända ljus, känna julens olika dofter som, nejlikor, kanel, 

glögg med mera och njuta av alla de smaker som hör julen till. Vi får lyssna till sångerna och 

musiken som är förknippade med advents- och juletid.  

Vi hade gärna velat ringt upp er var och en för att höra hur ni har det och fått önska er en God 

Jul men vi är över 1000 medlemmar, så det låter sig inte göras. Men du ska veta att du är 

mycket välkommen att ringa till någon av oss i styrelsen eller väntjänsten. Du hittar våra 

telefonnummer längst ner i brevet. 

 

Vi önskar er alla God Jul och ett Gott Nytt År! 

Styrelsen 

Gudrun Spång Gunnarsson    Agneta Curhed       Bert Johansson          Ulf Magnusson     

070-565 30 41                        070-560 76 68        070-491 00 58           076-045 55 29 

 

Lena Löf                                 Kent Forsén           Kjell Johansson       Bo Arencrantz     

073-056 71 52                         073-021 06 56        070-396 86 08         070-246 79 81 

 

Ann-Katrin Wilhelmsson        Birgitta Solve        Mats Johansson       Christer Holgersson 

072-388 88 65                         070-220 54 89       070-665 74 30          070-261 00 01 

 

Väntjänsten 

Britt Sjöblom, 070-205 78 59 

Dorothy Jansson, 070-328 24 81 

Ingmarie Lindsjö, 076-135 21 00 

Liselott Brose, 070-557 31 96 

Leif Brusberg, 070-922 47 25 

Christina Öhling, 076-214 94 10 

Elvy Öhling, 070- 660 21 03 

Gun och Kenneth Eklöf, 073-447 73 01 

 


