
 

 

Bästa SPF seniorer! 

Det är så roligt att vi nu kan komma i gång med flera av de aktiviteter vi saknat och längtat så 

mycket efter. Allt är och blir just nu inte precis som det alltid varit, för trots allt är ju inte 

pandemin över och vi har vissa restriktioner som vi måste förhålla oss till. Förutom det 

allmänna förhållningssättet att hålla avstånd, tvätta händerna etc så finns det regler för hur 

många vi får vara vid olika tillfällen beroende på vad aktiviteterna innehåller, vem som står 

för servering med mera. Vi kommer att informera mera om detta när vi har vårt första 

månadsmöte den 7 september. Månadsträffen kommer inte att vara på Pigalle utan flyttas till 

Almenäs källare med start kl 15.30.  På månadsträffen den 7 september kommer vi att 

informera om höstens program, G-kvintetten står för underhållningen och kaffe, fralla och 

kaka kommer att serveras. Dragning av motionskorten kommer att ske. På grund av 

begränsning i deltagarantal anmäl er snarast dock senast den 2 september.  

Årsmötet den 5 oktober kommer att hållas på Pigalle. Det blir endast årsmötesförhandlingar 

ingen förtäring eller underhållning. 

 

Den planerade starten av torsdagskaffet den 2 september flyttas fram till den 9 september. 

Vi flyttar fram startdatum på grund av att vi vill informera alla medlemmar om att vi endast 

kan vara 50 personer.  Styrelsen har diskuterat om vi ska ha anmälningar även till 

torsdagskaffet men kommit fram till att vi startar som tidigare, vilket dock kan innebära att 

om vi blir mer än femtio personer på en gång kan vi inte ta emot samtliga. Vi undersöker 

möjligheten om att ha två sittningar och får återkomma om detta. 

 

Vi kan glädjande nog öppna upp de flesta veckoaktiviteterna förutom seniorgympan där vi 

ännu inte löst lokalfrågan men vi jobbar även där aktivt för att lösa detta. 

I tablån på nästa sida kan du läsa om de aktiviteter vi planerat för under hösten och hur du 

anmäler dig. Vi kommer fortlöpande informera om våra aktiviteter och eventuella 

förändringar på vår hemsida, mail, på torsdagsträffar och månadsmöten. 

 

Har du frågor om: 

Veckoaktiviteterna kontakta Kjell Johansson, telefon: 070-396 86 08. 

Anmälningssystemet kontakta Kent Forsèn, telefon: 073-021 06 56 

Övriga frågor kontakta Gudrun Spång Gunnarsson, telefon: 070-565 30 41. 

 

Vi ser fram mot en kommande trevlig höst tillsammans! 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen/Gudrun Spång Gunnarsson 



 
 

 

AKTIVITETSLISTA HT 2021 

Månadsträffar 

7 september  

2 november 

7 december 

Årsmöte 

5 oktober  

Veckoaktiviteter 

Måndagar SPF-kören kl 10.00 Trasten Provstart 

Boule kl 14 pågår utomhus. Startdatum inomhus bestäms senare  

Tisdagar Promenader kl 9.30 Lövhult start 14/9 

Bowling kl 10.30 Nässjö Bowling center start 24/8 

Schack kl 14.00 Runedalsgatan 2-4 start 21/9 

Dart kl 18.00, Klubblokal start 31/8 

Stick- och virkcafé kl 14.30 Vuxenskolan start 21/9 

Onsdagar Seniorgympa tills vidare vilande p.g.a. lokalbrist 

Torsdagar Torgkaffe kl 10.00 Allianskyrkan, start 9/9 

Bridge kl 13.00 Trasten start 23/9 

Fredagar Gym l 9.00 E3 start 10/9 

Fredagslunch vecka 36,39,42,45,48 Almenäs källare, Almenäs 

Vecka 37,40,43,46,49 Matlyckan uppe på Postgatan 

Vecka 38,41,44,47,50 Pinche of Spice uppe på plattan  

 

Övriga planerade aktiviteter 

Kafferep 28/9 

Oktoberfest 14/10 

Bilrally 26/10 

Julmarknadsresa till Rostock 30/11-2/12 

Nyårsfirande 31/12 

 

Anmälan 

Anmälan kan ske via hemsidan SPF-Seniorerna Nässjö >Mina sidor>Gå till 

föreningssida>Aktiviteter eller anmälan via telesvar på nummer 070-2965904 eller  sms på 

samma telefonnummer.  

Eller anmäl via mail till; spfnassjo.anmalan@gmail.com  

Vi kommer fortlöpande informera om våra aktiviteter och eventuella förändringar på vår 

hemsida, mail, på torsdagsträffar och månadsträffar. Information om de olika aktiviteterna 

kommer att finnas i pärmarna. 
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