
 

 

 

 

 

 

Bästa SPFseniorerna! 

 

Det är så trevligt att vi kommit igång med aktiviteter på webben, promenaderna i Lövhult och 

torsdagsträffarna i Stadsparken! En aktivitet som intresserat flera är fototävlingen som går ut 

på att du skickar in foton som du tagit till vår tävling. Arbetsutskottet utser tre vinnare. Vid 

dragningen vet vi inte vem som är fotografen utan det får vi veta när vi enats om vilka tre 

foton vi tycker ska vinna. Vi gratulerar september månads vinnare som är Agneta Myrberg 

första pris, Kent Forsén andra pris och Christer Holgersson tredje pris. Det är Agnetas bild 

som pryder detta brev.  

 

Många är glada att tisdagspromenaderna i Lövhult kommit i gång igen. Ett plus i kanten 

tycker flera att det är, som variation till egna fikakorgen, ta en fika i Lövhults trevliga kafé 

med gott bröd och kaffe. 

 

Många är vi som saknar torsdagskaffet i Allianskyrkan men i dessa tider får man hitta 

alternativ och kanske inte det bästa men ändock tyder deltagarantalet på att träffarna i 

Stadsparken kan vara det näst bästa. Vi försöker att ha någon form av aktivitet på scenen eller 

bredvid scenen. Vid en av våra senare träffar underhöll G-kvintetten oss med en blandad 

kompott av sånger. Ett mycket uppskattat inslag som gav mersmak. Vi lägger programmet 

vecka för vecka och vad det blir beror mycket på vädret. En del uppträdande går inte att 

genomföra vid regn och kyla. Men vi har en del på gång om vädret står oss bi. 

Tipspromenader och andra klurigheter runt scenen liksom god gemenskap och prat med 

varandra kan vi genomföra i alla väder. 

 

Götes försäljning av motionskort har en strykande åtgång som vi gläds åt, vilket visar att vi är 

måna om att hålla oss aktiva. Dragning av motionskorten kommer att ske vid scenen i 

Stadsparken torsdagen den 22 oktober kl 11.00. Du kan lämna dina kort kommande torsdagar 

på våra träffar i Stadsparken. Om du lämnar korten den 22 oktober måste vi ha dem senast kl 

10.30 för att hinna förbereda dragningen. 

 

Styrelsen hade sammanträde i förra veckan. Vi beslutade att i nuläget fortsätter vi med de 

utomhusaktiviteter som vi har i gång och avvaktar med att öppna upp inomhusaktiviteter. Nu 

liksom tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och förbundets centrala riktlinjer 

vilka inte har förändrats. Vi följer läget och återkommer till er om och när det blir några 

förändringar.  

 

Ta väl hand om er! 

 

Varma hälsningar 

Styrelsen/Gudrun Spång Gunnarsson 

 


