
 

...och fortsätt med 30 minuters promenad per dag. Sjung i badrummet 
och tag på reflexer när du är ute och går när det är mörkt!  Då lever du 
längre! 
SPF Seniorerna bildades 1939 som en liten lokal förening i Göteborg 
som protesterade mot att fattiga pensionärers ekonomi var så usel. 80 år 
senare är vi en av Sveriges största ideella organisationer. Det firas i sep-
tember över hela landet och vi i Onsala kommer att uppmärksamma 
detta på något vis. Överraskning! 
Välkommen till en aktiv och trevlig höst! 
        Styrelsen 

PROGRAM HÖSTEN 2019 

Majbrasa på Apelröd. 

Promenera tillsammans på måndagarna….. 

”Det enda sättet  att leva länge är att åldras.” 



2 

Måndagen den 27:e maj hade jag förmånen att vara 

en av deltagarna på SPF:s vårfest. Ja, jag skriver för-

månen, för att jag tycker att det verkligen var en för-

mån. Att umgås med pigga och alerta människor på 

kalas med musik och dans är något som vi alla 

borde göra lite oftare.  Alla levde ut all sin levnads-

glädje i samvaron vid matbordet och på dansgolvet. 

Att få skratta och ha trevligt tillsammans med gamla 

och nya vänner är kanske den bästa medicinen för 

att få oss att glömma krämpor och bekymmer. Kvällen kändes som att få  

återuppleva  ungdomens glada dagar – med den skillnaden att vi höll inte 

på halva natten utan vi slutade vid en bra tid.  Kortfattat sagt är det såhär 

jag vill att SPF Seniorerna i Onsala skall driva mycket av sin verksamhet. 

Social samvaro fylld med glada tillrop och goda råd när vi träffas och ak-

tiverar oss i bowlinghallen, med sångkören, på promenadstigen eller var-

helst vi möts. Tänk om alla kunde vara med vad roligt det skulle vara.  

Men alla kan inte eller vill inte av olika anledningar. Någon hindras av sitt 

handicap – en annan för att man lever i en ofrivillig eller frivillig ensam-

het och har svårt att knyta nya kontakter. Därför skall vi nu intensifiera 

arbetet med att söka upp de medlemmar som av någon anledning känner 

sig förhindrade att vara med oss och försöka att hitta ett sätt att få med 

dem i gemenskapen. En början är att vi nu startar en liten ”fikagrupp” 

för några som har svårt att komma till våra månadsmöten. Sedan är det 

vår förhoppning att denna verksamhet skall växa och att vi kan starta 

aktiviteter som är anpassade till deras önskemål. Kanske flera smågrup-

per, kanske en ” Väntjänst ” för de som har det jobbigast. Men - först 

måste vi ta reda på vilka av våra medlemmar som vill vara med men som 

inte kan på grund av sin livssituation. Detta är en uppgift för oss alla. 

Om du får veta att någon SPF-are lever i ensamhet eller har det jobbigt 

på annat sätt så är det bra om du talar om det för någon i styrelsen. 

 

TREVLIG SOMMAR OCH VÄL MÖTT TILL EN HÄNDELSERIK 

HÖST 

        Hasse 
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Ordförande: Hans Carlsson 

Telefon: 0707-204176 

Mejl: hans.stuan@telia.com 

Bogrens väg  48 

439 31  ONSALA 

 

Vice ordförande: Carl-L. Eriksson 

Telefon: 0733-515259 

Mejl: 686eriksson@telia.com  

Onsala Lindväg 3B 

439 37  ONSALA 

Sekreterare: Ulla Jonsson 

Telefon: 0703-649103 

Mejl: ullars.jonsson@live.se 

Västra Moränvägen 2  

439 32 ONSALA 

 

Ledamot: Hans Engstrand 

Telefon: 0762-092710 

Mejl: engstrand.hans@gmail.com 

Kobbaviksvägen 14 

439 31 ONSALA  

 

Ledamot: Eddi Segerström 

Telefon: 0702-894461 

Mejl: eddie.segerstrom@hotmail.com  

Västra Moränvägen 6  

439 32 ONSALA 

 

Kassör/Medlemssekreterare:  

Marianne Eriksson  

Telefon 0733-515289   

Mejl: m.686eriksson@gmail.com  

Onsala Lindväg 3B   

439 37  ONSALA  

 

Ledamot: Agneta Anderberg  

Telefon: 073-9290718 

Mejl: kollaagneta@hotmail.com  

Friggs väg 32 

434 31  KUNGSBACKA 

Styrelsen t.o.m. årsmöte 2020 

Stort tack! 

till våra sponsorer som 

gör det möjligt för oss  

seniorer att hålla igång 

våra verksamheter

mailto:hans.stuan@telia.com
mailto:686eriksson@telia.com
mailto:birgittaolofsson966@gmail.com
mailto:hillevi.ottosson@home.se
mailto:vallda.offshore@pckraft.se
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Varmt välkomna till 

 

 

 

 

Patrik, Nicklas & Jessika med personal 

Onsala Kyrkby, 0300-63474 

Våra månadsträffar 
Vi träffas i GALAXEN, mötesplatsen i Onsala för alla åldrar. Där får du 
underhållning av varierande slag samt information om aktuella förenings- 

och äldrefrågor som är aktu-
ella i Kungsbacka kommun 

  
Kaffe, smörgås, kaka och  

underhållning –  
50 kronor/person.  

Mötet avslutas med vårt  
månadslotteri.  

Börjar kl. 17:00  

(lokalen öppnas kl. 16:15).  

Varje mötesdeltagare tar med egen kaffekopp och bestick. TACK ! 

OBS! Meddela att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

 Detta för att veta hur många som kommer och när det är fullt i lokalen.  
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Månadsträff 26 augusti 

Månadsträff 23 september 

The ROSE 
Ingmarie Dalin o Susanne Pettersson 

Framtidsfullmakt 
alternativ till god man 

Två skönsjungande “Ador” 
från Göteborg  underhåller 
med ”Tidlösa Praliner från 
film och musical” från 1920-
talet till 2000-talet.  
Varvas med roliga dialoger 
och med glimten i ögat! 

OBS! Meddela mellan den 5 - 19/8 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

OBS! Meddela mellan den 2 -16/9 att du kommer till Årsmötet.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

Vem ska sköta din ekonomi när du 
inte längre kan? Vem tar över ansva-
ret den dag du behöver hjälp med att 
hantera räkningar och sköta om dig 
själv och ditt hem?  
Kajsa Löfmark, jurist från Gillis Ed-
mans Begravningsbyrå, kommer och 
bland annat talar om vikten av att ha 
en framtidsfullmakt. 
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Månadsträff 28 oktober 

Månadsträff 25 november 

I huvudet på en radiopratare  
Kåserier om livet som radiopratare med Lennart Jonsson 

OBS! Meddela mellan den 4- 18/11 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

OBS! Meddela mellan den 7- 21/10 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

Möt Negar Zarassi och Lowe Petters-
son i en underhållning med stor vari-
ation: opera musikal, visor och jazz! 
Negar Zarassis glädjesprudlande personlighet smittar av sig på  alla som 
träffar henne och att hon älskar att sjunga kan ingen tvivla på! Lowe Pet-
tersson är en av Västsveriges bästa ackompanjatörer och han har bl. a 
ackompanjerat Birgitta Ulfsson och Stina Ekblad. 

Sångerska Negar Zarassi 
och pianisten  

Lowe Pettersson 

En känd radioprofil berättar om sina erfarenheter som en ”röst i etern”. 
T. ex vad hände i direktsändning i långköraren ”Tur på hjul” i P4. Dess-
utom blir det radionostalgi  - om herrarna Jerring, Hyland och lite mer 
än så. Och om ett liv som programledare och amatörskådis – på gott 
och ont. 
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Våra aktiviteter 

Måndagar  10:00 Helgfria måndagar. Promenader. 

       -”-  13:00 Bokcirkel den 9 september (sedan var 3:e vecka) 

       -”-  14:00-16.00 Canasta varannan vecka. Start 2 september 

Tisdagar  14:30-16:30 Motionspingis med start 10 september 

Onsdagar  10:00  Seniorgymnastik med start 4 september 

         -”-  10:00  Boule utomhus. Rydets Boulebana 

       -”-  11:00  Line dance grundkurs. Start 4 september 

       -”-  11:30  Line dance med start 4 september 

     -”-    14:00  Inomhusboule. Start 2 oktober 

Torsdagar  10:00  Bowling med start 22 augusti 

       -”-  10:00  Sticka, virka, brodera, måla. Start 5 september 

Fredagar  14:00  Sångkören, varannan vecka – start  6 september 

OBS! Meddela mellan den 25/11– 9/12 att du kommer till Julfesten.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

Det har blivit tradition att elever från Fjordskolan kommer och ”lussar” 
oss. Vi hoppas det blir så även i år och kontakt kommer att tas med sko-
lan. Något juligt att äta och dricka blir det och någon underhållning. 
Stämningsfull avslutning som bäddar för en riktigt God Jul. 
Mer information längre fram i höst. 

JULFEST 16 december 
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BOKCIRKEL 
 

Start måndag 9 september kl. 13:00. 
Vi träffas var 3:e vecka på måndagar 13.00-14.30 (6 gånger) 

Cirkelledare är Anna Blomberg 
 

Avgift cirka 320 kronor vid minimum 8 deltagare  
Lokal: GALAXEN 

Kontaktperson: Marie Bengtsson 0340-599162 

marie.bengtsson@sv.se  

Måndagspromenader 
Utgår kl. 10:00 från Onsala kyrka. Varje helgfri måndag oavsett  

väderlek.  
Därifrån utgår dagens utflykt som varieras av deltagarna. 

Kontaktperson: Yvonne Segerström telefon 0702-894461 

Promenader är särskilt bra för äldre! 
Forskarna rekommenderar en halvtimmes promenad om dagen – både 
raska och långsamma aktiviteter har stor effekt på hälsan.  

Våra aktiviteter 
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BORDTENNIS 

Det finns racket och bollar. Har du egna? Tag med dessa.  
Kontaktperson:  Bengt-Åke Lundqvist, telefon 0731-500 877 

Tisdagar med start den 10 september i Rydets Idrottshall. 

Klockan 14:30 - 16:30 

CANASTA  

Canasta är ett kortspel 
som påminner om 500. 
Man använder två kortle-
kar i stället för en.  
Spelas som regel i grup-
per om 4 personer. 

Varannan  måndag klockan 14.00 - 16.00 

Start den 2 september 

Lokal:  Enens Båtägares Klubblokal. 

Vill du vara med? 

Kontakta Elin Eliasson telefon 0705-528825  mejl elin4139@gmail.com 

eller kom till klubblokalen den 2 september och anmäl dig där!  

mailto:elin163@bredband.net
mailto:elin163@bredband.net
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Line dance 
Onsdagar klockan 11:30 - 13:30.  Start 4 september 

Line dance är en gruppdans med amerikanskt ursprung. Det är ingen 
pardans utan dansas i rader med olika stegkombinationer.  

Nybörjare klockan 11:00 - 11:30!  
Lokal: Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum 

Kontaktperson: Marianne Eriksson telefon 0733-515289 

Gymnastik för damer och herrar 

Onsdagar klockan 10:00 Start 4 september 

Flera seniorer lever ett aktivt liv och då är det bra med gymnastik för 

både kropp och själ. Lätta och välgörande rörelser – alla kan vara med. 

Lokal: Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum   

Kontaktperson: Viviann Lind telefon 0732-295705 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dans
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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Från tidigare resor och utflykter. 

Sticka, virka, brodera och måla 
tillsammans 

Torsdagar kl. 10:00 – 12:30 med början den 5 september samlas vi i  
lokalen på Bogrens väg. Enligt önskemål är valet av aktivitet fritt vid 

varje tillfälle. Vi arbetar med eget material och kanske blir den påbörjade 
duken, halsduken, tröjan eller tavlan äntligen färdig. Det finns många 

hjälporganisationer som tacksamt tar emot värmande plagg. 
 

  

Boule 
Utomhussäsongen 

Onsdagar, klockan 10:00 - 13:00 
Plats: Rydets Boulebana 

Inomhussäsongen börjar 2 oktober 
Onsdagar, klockan 14:00 - 18:00. 

Lokal: Boulehallen i Kungsbacka 

Kontaktpersoner:  

Ulla Lindqvist  

tfn 0708-709513 

ulla.lindqvist@hotmail.com 

Elin Eliasson  

tfn 0705-528825  

elin4139@gmail.com  

mailto:elin163@bredband.net
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Bowling – Squash – Restaurang 

samt 

Golfsimulatorer i HD 

 

Hos oss finns något för alla 

 

www.kungsbackabowling.se 

Bowling 
Torsdagar kl. 10:00 - 11:00. Start 22 augusti 

Glada seniorer som har ”kul” på banan. Kom du också. Är du nybörjare 
så visar veteranerna hur det hela går till. Väl på plats – STRIKE! 

 
Lokal: Bowlinghallen i Kungsbacka  

Kontaktperson: Sune Andersson telefon 25 313 

http://www.kungsbackabowling.se
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Sångkören GATHE sångarna 
Sjung med oss!  

Övar varannan fredag kl. 14:00 - 16:00. Start fredag 6 september. 
Att körsång är bra för hälsan är väl bevittnat. Vi sjunger välkända låtar så 
att alla kan vara med. Fikapaus klockan 15.00. Vi besöker olika äldrebo-
enden och underhåller med det vi övat på.  
Vi är cirka 25 sångare men vill bli flera.  
 
Lokal:  
Vickans  
äldreboende 
 
Kontaktperson:  
Marianne Eriksson  
Telefon: 
0733-515289  

Framträdande i Katrineberg 



15 

Andra torsdagen i månaden mellan 17.00 - 19.00 

med början den 12 september 

Kvarterslokalen Bogrens väg 
Tag med det du vill äta och dricka. 
Umgås och trivs tillsammans med andra SPF Seniorer. 
Kontaktperson: Hasse Carlsson på telefon: 0707-204176 eller 
mejl: hans.stuan@telia.com 

PUBKVÄLLAR med QUIZ 

Spontanresor bygger på att vi med kort varsel hittar på något tillsam-
mans. Samling vid Onsala pendelparkering och vi fyller upp egna bilar 
och delar på kostnaderna. Det gäller oftast halvdagar. Någon föranmälan 
är inte nödvändig. Ibland krävs det dock för att kunna boka guide eller 
matställe. Information kommer på hemsida och med mejl utskick. 
Önskar du få separat utskick så lämna din mejl adress till: 
Lisbeth Markhede, telefon 0721-864111 eller mejl bogren27@telia .com  
Se även tidigare Spontanresor på vår webbsida under Reportage.  

SPONTANAKTIVITETER 

mailto:hans.stuan@telia.com
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Våra resor 

Följ med på en resa till danska ön Römö 
och den tyska ön Sylt den 30/8 – 1/9 2019 

Utförlig information i vårprogrammet sida 20. 
Några platser kvar. Anmälan omgående till:  

Ulla Jonsson 0703-649103  eller  

via mejl till ullars.jonsson@live.se 

Römö är en dansk ö utanför Jyllands västkust, strax norr om tyska  
gränsen. Sylt är en härlig tysk ö i Nordsjön och ligger strax söder om 
den dansk-tyska gränsen. 

När är det dags att ställa undan bilen för alltid och 
inte längre sätta sig bakom ratten? Det är en av de 
frågor som man kommer att ta upp i utbildnings-
projektet Trafiksäkerhet för seniorer.  
SPF Seniorerna har fått 1,2 miljoner kronor av Tra-
fikverket för projektet Trafiksäkerhet för seniorer. 
Medlen ska användas under 2019 och projektet 
genomförs tillsammans med NTF, PRO och SKPF 
Seniorerna.  
Lyssna på Seniorpodden avsnitt 26 med Lars-Eric 
Abrahamsson på NTF, som är projektledare för 

Trafiksäkerhet för seniorer. Vårt trafikombud är Olle Lundin. 

Trafiksäkerhet för seniorer 

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

 Dagstur till Louisiana den 3 oktober 2019 

Louisiana är ett internationellt Museum med en imponerande 
samling av modern konst. Varje år erbjuder Louisiana ett antal se-
parata utställningar där de stora modernistiska konstnärerna och 
de senaste världskända konstnärerna representeras. 
Vi har bokat ett antal platser på Rolfs ordinarie resa. Bussen hämtar upp 
oss vid Onsala kyrka 08.15 och vi reser söderut. I trakterna norr om 
Halmstad stannar vi för morgonfika på Kvibille Gästgivargård. Resan 
fortsätter mot Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör. Så små-
ningom anländer vi till Humlebaekk där Louisiana är beläget. Här kan vi 
nu under ca tre timmar utforska museet och dess fantastiska omgivning-
ar. Det finns möjlighet att på egen hand äta en god lunch. Under efter-
middagen beger vi oss hemåt och beräknar vara tillbaka ica kl. 19.00. 
 
Generation Wealth (22 augusti 2019 – 26 januari 2020) Konstnären 
Lauren Greenfield skapar i sin utställning en bild av den galna 
konsumtionshets som påverkat vårt samhälle de senaste årtion-
dena och hur drömmen att se både rik och vacker ut fortsätter flo-
rera. 

Pris 695: - per person inkl. 
morgonfika på Kvibille Gäst-
givargård – inträde till konstmu-
seet Louisiana samt reseledare.
   
Anmälan gör du till:  

Ulla Jonsson 0703-64 91 03  

eller via mail till   

ullars.jonsson@live.se  

Anmälan senast den 15 augusti 2019. Har du allergi, gluten 
osv. så meddela detta i samband med anmälan.  

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

Margretetorps Gästgivargård 
Julmarknad 16 november 2019 

Margretetorp ligger mycket strategiskt längs 

det naturliga och viktiga stråket från Skåne 

till övriga Sverige. Vid Hallandsåsens fot 

har resenärer rastat i alla tider för mat och 

vila, både före och efter den tungkörda 

resan över den sandiga åsen. Det finns 

belägg för att det funnits gästgiveri på plat-

sen redan på 1300-talet. År 1396 såg 

Unionsdrottningen Margaretas lag till att 

det fanns värdshus med fyra mils mellan-

rum. Margretetorp låg på lagom avstånd 

från Helsingborg. Man kunde byta häst eller 

fortsätta med annan skjuts. Snapphanarna 

brände och rövade och Hallandsåsen blev 

deras tillhåll. Margretetorp var i lång tid i 

den Ekbergska släktens ägo.  Nästa generat-

ion var Carl Ekberg med fru Esther. De 

gjorde Margretetorp till det litterära gästgi-

veriet. Fredrik Böö och Albert Engström 

var några av gästerna. Många kändisar har 

besökt gästgiveriet, bl.a. Birger Jarl, drott-

ning Christina, Erik av Pommerns, Gustaf 

III, Oscar I, Gustav VI och Carl XVI 

Gustaf i sällskap med drottning Silvia.  

Pensionat Enehall var från början en fas-

tighet som tillhörde familjen Hjort men i 

slutet av 1800-talet styckades tomten och i 

början av 1900-talet byggdes det en tvåfa-

miljsfastighet på tomten. Selma Johans-

sons make köpte byggnaden 1918 till sin 

fru Selma strax innan han dog. Under 20 

år drev Selma pensionatet som hon 1945 

sålde till en av de anställda som tillsam-

mans med sin man drev det vidare. 1968 

övertog makens brorson med fru pens-

ionatet som de drev i 27 år i både med- 

och motgång. Sedan följde finanskrisen 

och nya prövningar. År 2013 tog Martin 

Olsson över pensionatet (är också ägare till 

Spångens Gästgivargård i Ljungbyhed) och 

från och med 2015 är det Daniel Olsson 

som driver pensionatet vidare.  
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Våra resor 

Läckö Slott 
Resan börjar vid Onsala kyrka kl. .07.30 med Fjäre Resetjänst  och Hans 
Martinsson.som chaufför   
Morgonfika med fralla får vi ca 09.00 på Kvibille Gästgivargård där det 
också finns möjlighet att handla god ost från Kvibille Mejeri.  
Resan fortsätter ner mot Margretetorp och Julmarknaden. Vi anländer 
ca 11.00 och har 2,5 timme att på egen hand strosa omkring bland de 
olika utställarna både utomhus och inomhus.  
Vid 13.30 fortsätter vi till Pensionat Enehall i Båstad, (tar ungefär 30  
minuter) där en god lunch väntar oss. 
Mätta och belåtna efter lunchen beger vi oss hemåt mot Onsala med be-
räknad hemkomst ca kl. 18.00. 
 
Pris 450 kronor/person vid minst 45 deltagare. Ingår buss, förmiddags-
fika på Kvibille Gästgivargård, besök på Margretetorps Julmarknad samt 
lunch på Pensionat Enehall. 
 

Anmälan till: Ulla Jonsson 0703-64 91 03 eller mejl till  
ullars.jonsson@live.se senast den 1 oktober 2019.  
Har du allergi, gluten osv. meddela detta i samband med anmä-
lan.  

Betalas till Bankgiro 5102-2226 senast den 16 oktober.  

SPF Seniorerna Onsala 

samarbetar med 

Studieförbundet  

Vuxenskolan 

  

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

FALKENBERGSREVYN 

fredag 17 januari 2020 

Nu laddas det åter upp för en härlig revy 2020. Som vanligt ser vi fram 
emot en riktigt rolig revy med mycket skratt och skön musik. Ni får  
återigen träffa Bertil, Håkan, Lena och Anna med flera.  
Avresa från Onsala kyrka kl. 11.30 för att åka söderut mot Falkenberg. 
 
Vi tar oss till Strandbaden strax utanför Falkenberg där vi ca kl. 13.00  
serveras lunch i lugn och ro innan det är dags att fortsätta mot  
Falkenbergs Stadsteater och föreställningen som börjar kl. 15.30. 
 
Föreställningen varar cirka 2 timmar och 30 minuter inklusive paus.  
Efter föreställningen tar vi åter plats i bussen och beger oss tillbaka hem 
till Onsala, där vi beräknas vara ca 19.30. 
 
Ingår: Mat, föreställning, bussresa tur/retur Onsala kyrka. 

Resans pris: 700 kronor/person.  

Betalas in på  BANKGIRO 5102-2226 

Anmälan senast den 15 oktober 2019 till Ulla Jonsson 0703-649103 eller 

mejl till ullars.jonsson@live.se 

Det gäller att anmäla sig i god tid till detta populära  
evenemang!  Buss/biljetter är bokat för 57 personer.  
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Våra resor 

Följ med på en  

shoppingtur den  

3 februari 2020 till 

Efter som detta var en omtyckt och lyckad resa i år så har vi en  
inbjudan från Hans Martinsson på Fjäre Resetjänst att göra en ny 
shoppingresa till Ullared den 3 februari 2020. 
Bussen avgår från Onsala kyrka kl. 09.00, och beräknad ankomst till 
Ullared kl. 10.15.  
Väl framme vid Gekås har ni ett antal timmar till förfogande på att 
shoppa och äta en bit mat innan det är dags att åka tillbaka hemåt 
med bussen fylld av gula kassar. 
Avresa från Ullared kl. 15.00 hemåt till Onsala kyrka. 

Betalning sker på bussen. För att förenkla det hela vill vi att ni 
har kontant 100 kronor/person. 

Ett presentkort på 65 kronor erhålles vid betalningen som kan  
användas att handla för på Gekås. 
Blir vi färre än 30 passagerare åker bussen inte till Onsala kyrka utan 
då får vi möta upp bussen i Kungsbacka och åka tillsammans med 
andra SPF-föreningar. Tror nog att vi fixar att fylla en buss. 

Anmälan görs till:  
Ulla Jonsson på tfn 0703-649103  eller via mejl till  
ullars.jonsson@live.se  

Senast den 5 januari 2020 

mailto:ullars.jonsson@live.se


22 

VÅRGOLF blev Sen-sommargolf 

SPF föreningarna i Kungsbacka inbjuder till Sommargolf. Spelas på Sjö-

gärdes 18-hålsbana. Värd för 2019 års tävling är SPF Seniorerna Fjärås.  

                        Fjortonde gången! Tisdag 27 augusti.  

Information och inbjudan finns på vår webb: www.spf.se/onsala. 

Kontaktperson: Gunilla Wenander-Grönvall, telefon 0731-621110 

Utnyttja SPF Seniorernas rabatter! 

SPF Seniorerna Hallandsdistriktet får 
helt kostnadsfritt ta del av Smart Se-
niors rabatter och förmåner. Smart 
Senior har över 350 rabatter från ett 
hundratal företag.  
Registrera dig för kostnadsfritt med-
lemskap idag!   

www.smartsenior.se/spf 
Rabattkoden SPF0419 
Se också vår webbsida ”Förmåner”. 
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Hur bra är vårdcentralerna för oss äldre? 
Pensionärer granskar och jämför. 

Vårdcentral kontrollen fortskrider 
och SPF Seniorerna Halland håller 
på med planeringen tillsammans 
med övriga pensionärsorganisation-
er. Projektet där samtliga vårdcen-
traler (48 stycken) via ett besök på 
vårdcentralen under cirka 1,5 timma 
intervjua vårdcentrals-chefen, ofta 
tillsammans med någon medarbe-

tare. Resultatet beräknas att presenteras våren 2020. 
Deltagande i undersökningen är frivilligt för vårdcentralen men erfaren-
het visar att de flesta vill vara med på detta. 

Bedrägerier mot äldre 
VARNING!  Flera föreningar har blivit utsatta för bedräge-
riförsök genom påhittade mejl. Det ser ut som mejlet kom-
mer från någon i föreningen, men den personen har inte 

skickat mejlet. Ta därför för vana att aldrig klicka på länkar i mejl om du 
känner dig det minsta osäker.  
Logga ALDRIG in med din bankdosa eller bank id på uppmaning av  
någon annan. Får man den uppmaningen av någon som utger sig för att 
vara från polisen, banken, andra myndigheter eller för att personen ska 
sätta in pengar. Avsluta samtalet. Loggar du in kommer du att  
FÖRLORA ALLA DINA PENGAR. 
Om den som ringer dig är obekant, be att få telefonnumret. Var extra 
uppmärksam om det ringer på din dörr strax efter och följ de tidigare rå-
den även för obekanta som ringer på din dörr. Det finns också bedragare 
som försöker få dig att tro att det är en gammal vän eller släkting som 
ringer. Efter lite trevligt inledande samtal så vill man låna pengar. Skälet är 
ofta att man skyndsamt behöver en summa för att betala handpenning, 
betala en hemresa eller någon form av vård. Du uppmanas att sätta in 
pengar på ett konto. 
 Lägg på luren när någon obekant ringer och vill låna pengar. 
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Studiecirkel/Aktivitet 

Har du en idé på studiecirkel eller aktivitet i något ämne som 
du och dina vänner skulle vilja lära mer om? Kanske någon 
aktivitet du saknar? Några förslag ser du nedan. Kontakta 
vårt studieombud med din idé som kanske kan förverkligas.  
Inger Lundin, (mejl bil.o.reda@icloud.com ).  

DATOR KUNSKAP? 
Flera saker kan göras med dator/platta/
Smarttelefon. T.ex. kontakta myndighet-
er, beställa biljetter, tidtabeller, betala 
räkningar….. Kanske en studiecirkel till-
sammans? 

TRAFIKSÄKERHET? 
Många år sedan vi tog körkort? Nya 
vägmärken, regler osv. Kanske en 
repetition och information om vad 
som gäller idag? 

RESEGRUPP? 
Träffas några gånger för att lära sig om ett 
landskap, en stad eller ett land. När kun-
skapen är på plats så kan man resa dit och 
kontrollera att uppgifterna stämmer. 
Kan det vara något?  

SLÄKTFORSKA? 
Släktforskning är jakten på ditt eget spän-
nande liv. Kanske det kan hittas med hjälp 
av  digitalt arkiv? Nyfiken på hur din släkt 
såg ut på 1800-talet? 
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Du rings inte upp inför månadsträffen 
Vänligen anmäl dig till våra månadsträffar. Enklast genom att skicka ett 

mejl eller att ringa. Kanske det går att samordna så att en person  

anmäler flera?  Efter sista anmälningsdagen är gjord anmälan bindande. 

Kontaktuppgifter SPF Seniorerna Onsala: 

Telefon 076-7884687 

Mejl spfonsala@telia.com 

Bankgiro 5102-2226 

Senaste nytt på vår 
hemsida 

www.spf.se/onsala 

Du som har möjlighet att använda dator, platta eller Smartphone. 

Nyheter är färskvara. Det senaste kan inte tryckas i detta program. Där-
för, titta in på vår hemsida för senaste nytt eller kontrollera något du 
behöver veta. 
”Mina sidor” - här loggar du in med ditt personnummer och lösenord. Är 
det första gången du gör detta så använd ditt postnummer. Kommer du 
inte in ändå så kontakta Marianne Eriksson. 
”Anslagstavla-Resor” med information om kommande och gjorda resor. 
”Reportage” är kort beskrivning av resor eller annat som föreningen gjort. 
”Bildgalleri” - foto från resor, månadsmöten eller andra tillställningar. 
”Externt” med information om veckans mat på Ekhaga/Kolla och  
veckans erbjudande från butiker runt oss. 
Behöver du hjälp att komma igång? Hör av dig till Carl-L. Eriksson. 
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26 augusti  Månadsträff. The Rose 

27 augusti  Golf 

30 aug.-1 sept. Römö-Sylt resa 

23 september Månadsträff. Framtidsfullmakt 

  3 oktober  Dagsresa till Lousiana 

28 oktober  Månadsträff. Negar Z./Lowe P. 

16 november Resa. Julmarknad Margretetorp 

25 november Månadsträff. Lennart Jonsson 

16 december  Månadsträff. Julfest 

 

2020 

17 januari  Falkenbergsrevyn 

 3 februari  Gekås, Ullared. 
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Funktionärer till och med årsmöte 2020 

Valberedning  Sune Johannesson           tfn 29 110 
    P-O Lindqvist    tfn 0707-815700 
    Charlotta Hedlund  tfn 62 679 
Revisorer   Ulla Britt Swenson  tfn 61 890 
    Sune Andersson   tfn 25 313 
Revisor ersättare  Bengt-Åke Lundqvist  tfn 0731-500 877 
Hemsida   Carl-L. Eriksson   tfn 0733-515259 
Resor    Ulla Jonsson   tfn 0703-649103 
Spontanaktiviteter  Lisbeth Markhede   tfn 0721-864111 
Friskvård   Inga Johansson   tfn 61 562 
Golfombud   Gunilla Wenander Grönvall tfn 0731-621110 
Trafikombud  Olof Lundin   tfn 62 628 
Studiecirklar  Inger Lundin   tfn 62 628 
Programkommitté  Ulla Lindqvist   tfn 0708-709513 
Programkommitté  Inger Carlsson   tfn 0705-518700 
Lotteriansvarig  Olof Lundin   tfn 62 628 
Möteskommitté  Barbro Metin   tfn 0709-965022  
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Följ alltid händelsernas utveckling på: 

Vår förening: www.spf.se/onsala 

Förbundet: www.spfseniorerna.se 

Kungsbacka: www.kungsbackasenioren.se  

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation för alla 
som har rätt till pension i Sverige, oavsett 
ålder. SPF Seniorerna driver opinion i 
såväl traditionella som digitala kanaler. 

Välkommen som medlem i SPF SENIORERNA Onsala: 
Oavsett om du deltager i våra aktiviteter, kurser, resor eller kommer till 
våra träffar så lönar  det sig att vara medlem!  För 250 kronor i årsavgift 
får du bland annat 9 nummer av Tidningen SENIOREN (kostar nor-
malt 395 kronor) och massor med andra förmåner.  

SPF Seniorerna Onsala är en av cirka 800 föreningar i 27 distrikt som 

arbetar för en aktiv livsstil som bidrar till livskvalitet och hälsa. Det ska 

vara roligt och meningsfullt att vara medlem i SPF Seniorerna. På våra 

träffar möter du på ett enkelt sätt både nya och gamla vänner.  

SPF Seniorerna bildades 1939 med namnet Sveriges 
Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, i Göteborg.  
Med andra ord 80 år 2019.  
Idag är vi cirka 260.000 medlemmar.. 

http://www.spf.se/

