
 

 

 

Bästa SPF seniorer! 

Nu börjar det kännas mer hoppfullt när vi blivit vaccinerade och att restriktionerna lättas upp. 

Vi hoppas att den positiva trenden håller i sig så vi kan starta upp höstens aktiviteter under 

senare delen av augusti. Vi har planerat för höstens aktiviteter enligt bifogat programblad. 

Nytt för i år är att vi börjar med en nystart med underhållning i Hembygdsparken den 24 

augusti klockan 15.00. Bengt och hans vänner står för musik och sång, där bland annat 

dragspel finns med. Vi ser fram emot att träffa dig i Hembygdsparken. Du är varmt 

välkommen. Ingen anmälan behövs. Tag gärna med dig eget fika. Torsdagskaffet i 

Allianskyrkan börjar den 2 september kl 10.00. På torsdagskaffet kommer det i stället för 

fralla att serveras bulle och kaka. Första månadsträffen blir den 7 september klockan 15.00. 

Vid torsdagskaffet och månadsträffen kommer vi att presentera och gå igenom höstens 

program.  

 

Nytt för i år är att den så populära oktoberfesten hålls på Almenäs källare men precis som 

tidigare år kommer temat vara detsamma. 

Vi har också planerat ett kafferep, Afternoon Tea och ett bilrally under hösten. Vi hoppas 

också kunna göra en julmarknadsresa till Rostock den 30/12–2/12. Vi har bokat denna genom 

JoRo buss men öppnar inte upp anmälningssystemet förrän den 8 september. Men aviserar 

den redan nu så du kan boka in den i din kalender. 

I skrivande stund finns ett par frågetecken för nyårsfesten på Odd. Det pågår en renovering av 

Oddvillan, vilket är en förutsättning att den blir klar liksom att vi hittar någon som vill hålla i 

nyårsfesten.  

Vi kommer precis som tidigare lägga ut programblad i pärmarna och på nätet där du kan läsa 

om priser och anmälningstider. Du som inte nås av nätet kan hitta informationen i pärmarna 

på torsdagskaffet och månadsträffarna.  

 

Vi planerar också att starta upp våra populära veckoaktiviteter i september. Du kan i bifogat 

programblad läsa om när de olika aktiviteterna startar. Vi har en del frågetecken inför några 

av våra veckoaktiviteter. Vi söker efter körledare så vet du någon så tipsa oss gärna.  

Vi saknar ledare för tisdagspromenaderna men hoppas att vi kan lösa den frågan när vi ses på 

första promenaden i höst. Det är lite osäkert i skrivande stund om vi kan vara i Tennishallen 

med vår seniorgympa eftersom skolan ska nyttja en del lokaler men vi hoppas på svar inom 

kort. Vi behöver medhjälpare till månadsträffarna för dukning och avdukning samt 

lotteriförsäljning.  Är du intresserad hör av dig till Kjell Johansson på 070-396 86 08.  

Golfen är i gång nu under sommaren. Är du intresserad så kan du kontakta Bibbi Börjesson 

telefon: 070-306 46 51 eller Åke Milvert 070-314 03 62. 

 

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 önskar er alla en varm och trevlig sommar!  

Styrelsen/Gudrun Spång Gunnarsson 



 

 

 

Planerade aktiviteter hösten 2021 

Planerade aktiviteter utöver veckoaktiviteter och månadsträffar 

Tisdagen den 24 augusti kl 15.00 i Hembygdsparken: Musikunderhållning med dragspel med 

mera av Bengt och hans vänner. Ingen föranmälan. Tag gärna med eget fika. 

Tisdagen den 28 september Kafferep kl 15.00, Parkgården.  

Torsdagen den 14 oktober, Oktoberfest, Almenäs källare. 

Tisdagen den 26 oktober, Bilrally. 

Tisdagen den 23 november Afternoon Tea, Parkgården. 

Tisdagen den 30 november – torsdagen den 2 december Julmarknadsresa Rostock. 

 

Månadsträffar 

Tisdagen den 7 september, tisdagen den 2 november och tisdagen den 7 december. 

Årsmöte 

Tisdagen den 5 oktober. 

 

Utförligare information kommer att läggas ut i pärmarna och på hemsidan vid höstterminens 

start. 

 

Veckoaktiviteter 

SPF-kören 

Måndagar Återkommer när vi vet hur vi löser körledarfrågan.  

Bowling 

Tisdagar kl 10.30. Startar 24 augusti, Bowlinghallen. Ledare: Jörgen Peterson. 

Promenader Lövhult 

Tisdagar kl 9.30. Startar 14 september då vi träffas för att bestämma hur vi gör med 

ledarfrågan. 

Dart 

Tisdagar kl 18.00. Startar 31 augusti, Higlands dart lokaler. Ledare: Christer Holgersson 

Schack  

Tisdagar kl 14.00. Startar 23 september, Runedalsgatan 2-4 (ingång från gården). Ledare: Per-

Arne Rångeby. 

Boule inomhus 

Måndagar kl 14.00. Nässjö boules lokaler i Gamla tobak. Startdatum ej klart men troligen i 

mitten av oktober. För att deltaga i inomhusboulen kostar det 20 kr om du är medlem i 

Höglandets Boulesällskap. Är du inte medlem i Höglandets Boulesällskap betalar du 30 kr. 

Om du är intresserad av att bli medlem i Höglandets Boulesällskap är avgiften 200 kronor. 

Fika betalar man för vad man beställer. Ledare: Göte Bernström. 

Stick- och virkcafé 

Tisdagar kl 14.30. Startar 21 september, Vuxenskolan. Ledare: Britt-Marie Milvert och Irene 

Nord. 

 

 

 



Seniorgympa 

Onsdagar kl 10.00. Startar 15 september såvida lokalfrågan är löst. Ledare: Marianne och Jan 

Karlsson. 

Torsdagkaffet 

Torsdagar kl 10.00-12.00. Startar 2 september. Allianskyrkan. 

Bridge 

Torsdagar kl 13.00. Startar 23 september.  Trasten. Ledare: Bengt Runbom. 

Fredagsgym  

E3 kl 9-12.00. Startar 10 september. Ledare: Kent Forsén. 

Fredagsluncher 

Fredagsluncherna kl 13.30 Startar vecka 36. Tala om att du är pensionär så äter du billigare. 

Lunchträffarna blir på: 

Almenäskällare, Almenäs: veckorna 36,39,42,45,48, 2022: 1,4 

Matlyckan, Plattan, Postgatan: veckorna 37,40,43,46.49, 2022: 2,5 

Pinche of Spice, Plattan, Postgatan: veckorna 38,41,44,47,50, 2022: 3,6 

 

 

 

 

 


