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Agenda för den närmaste tiden framöver 
Nedanstående agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för nya  
aktiviteter fastställs (eller ändras) samt efter FHM rekommendationer.  

Månadsmöten 
Tisdagen den 28 sept. 
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan 
i Brånnestad. 
 

Äntligen startar vi upp våra månadsmöten efter ca 1,5 års uppehåll. 
Först på scenen är Peter Kristensson som ska berätta om Norrköpings 
gatunamn. 

Tisdagen den 26 okt. 
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan 
i Brånnestad. 
 

Gästtalare på dagens möte är Arne Borgstedt med temat ”Mellan 
Royal och Aveny via draget”.  

Tisdagen den 23 nov. 
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan 
i Brånnestad. 

Musikunderhållning med Trio Tombola 

Resor 
Onsdagen den 22 sept. 
 

Resa på Vikbolandet med besök på Zarah Leander Museet,  
Vikbolands struts samt Mauritzbergs slott. 

Gemensam fika 
Fika på Vetekornet kl 14:00 
6 oktober 
3 november 
1 december 
 

Väl mött till trivsamma fikastunder. 
Här finns allt från en enkel kaka till något lite matigare. 
Ingen föranmälan.  
För mer info, kontakta Monica Sandelin 0702-99 92 70 

 

Promenader 
Tisdagar och torsdagar 
Kl 10:30 

Promenader i Rambodal. Samling på parkeringen vid Rambogatan 60. 
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93. 
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Hälsningar från ordförande 
 

Kära medlemmar! 

Äntligen kan vi se ett slut på alla Folkhälsomyndighetens restriktioner. SÅ SKÖNT! Från 29 
september kan vi börja leva ett mera normalt liv igen – eller? Sanningen är den att Covid-19 trots 
vaccineringarna kommer att finnas kvar i landet under överskådlig tid. Därför bör vi även 
fortsättningsvis tänka på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om man 
känner sig krasslig. 

Styrelsen har tagit fram en policy för hur vi ska bemöta våra medlemmar i dessa pandemitider. 
Den finns att läsa i programmet för hösten och vintern som kommer inom kort. Med policyn som 
grund planerar vi nu för hösten. 

Tyvärr är det så att vi måste lämna S:t Johannes församlingshem. Det har varit en trevlig lokal. Så 
trevlig att den är fullbokad och det inte längre finns plats för oss. Vi har länge letat efter en 
ersättningslokal och nu valt samlingssalen vid Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Brånnestad.  
Lokalen rymmer över 300 personer och det finns gott om parkeringsplatser. Det är vår 
förhoppning att alla kommer att trivas i vårt nya ”hem” och att programmet för hösten ska passa 
alla smaker. 

Jag längtar efter att få träffa er igen – det är över 1½ år sedan sist! Jag är både rörd och tacksam 
att vi inte har tappat några medlemmar under den tiden! 

Väl mött till höstens först medlemsmöte den 28 september. 

Gordon Carlson 

Ordförande 
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Allmänt 

Månadsmöten 
Vi kommer nu äntligen igång med våra månadsmöten igen. Första mötet blir den 28 september  
kl 14:00.  

Vi kan tyvärr inte vara i S:t Johannes församlingshem i Svenska kyrkan. 

Under hösten och vintern kommer vi i stället att hyra in oss i Syrianska kyrkan, St: Kyriakos Kyrka i 
Brånnestad där vi är mycket välkomna. Adressen är Brånnestadsgatan 16. 

 

  
 
Det finns gott om parkeringsplatser. Det tar ca 5 min att gå från spårvagnshållplatsen i Navestad till 
möteslokalen. 

Vi planerar därefter att ha möten den 26/10 och den 23/11. Utöver bussresan i september tittar vi 
även på att göra något inför julen. Vi förutsätter att alla har fått sina vaccindoser och är friska. 

OBS! för att det ska fungera för kaffekommittén så måste alla föranmäla sig till månadsmötena 
SENAST fredag veckan före mötet. Om det finns allergier så ta med eget fikabröd, kaffekommittén 
har inte möjlighet att hantera detta. 

Anmälan ska göras till Kerstin Johansson på telefon 070-981 76 38 (gärna SMS, meddela då namn). 

BIO på Cnema  
Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer har tillsammans med Cnema fastställt höstens program. 
Programmet i sin helhet finns på sidan 7. 

Påminner om vår e-postadress till föreningen 
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com 

Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande 
underhållning/föredrag, resor eller fester så mejla oss. 

OBS! Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett e-mejl till föreningens e-post enligt ovan med 
namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.  

Idag är det bara 64% av medlemmarna som har anmält e-postadress till föreningen. Vi tror att det 
finns fler medlemmar som har e-post men har missat att tala om det för oss. 
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Utbildning 

Studiecirklar 
Styrelsen planerar att till hösten försöka starta någon form av studiecirkelverksamhet. 
Har ni några önskemål om innehåll, så meddela styrelsen så ska vi försöka lösa det. 

Stanna hemma och gå en studiecirkel 
Studieförbundet Vuxenskolan kan erbjuda ett antal digitala studiecirklar www.sv.se  
Kostnad från 0 kr och uppåt. Om du är intresserad kontakta då vår utbildningsledare, Jan-Olof 

 

Det här har vi genomfört den senaste tiden 

Promenader 
Vi har fortsatt gå promenader på 3 till 4 km i en grupp i Rambodal. 

Vi har även gått en tur utefter södra promenaden i början av juni med Åsa Birgersson som guide. 
Bilden är tagen vid skulpturparken bakom konstmuseet.  

 
 Fullvaccinerade SPF:are Foto, SPF Söder 

 

  



 
 

Utgivet sept 2021 Sida 5 av 7 

 

Föreningens funktionärer 2021 
Första namnet i respektive ruta nedan är kontaktperson. 

Uppdragsroll Namn Telefon E-post 
        

Styrelsen, Ordförande Gordon Carlson 073-145 10 86 gordon.carlson72@gmail.com  
Styrelsen, Sekreterare Vakant --- --- 
Styrelsen, Kassör Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
Styrelsen, Vice ordf. och utbildning.  Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Styrelsen, Webbred. och festkommittén Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com  
Styrelsen, Ledamot och resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Styrelsen, Ledamot och IT-ombud Peter Almroth 070-638 41 70 peter.almroth@hotmail.com   
Styrelsen, Ledamot Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
            

Festkommittén  Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com 
Festkommittén Marianne Jonsson 073-494 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Festkommittén Vakant --- --- 
Festkommittén Vakant --- --- 
         

Kaffekommittén Kerstin Johansson 070-981 76 38 kerstin.johansson11@bredband.net  
Kaffekommittén Katarina Andersson 073-153 51 90 katarina.andersson244@gmail.com   
Kaffekommittén Inga-Lill Jonsson 073-159 90 80 Inga-lill43@hotmail.com  
Kaffekommittén Marita Karlsson 076-007 42 08 marita.mk@bredband.net  
            

Resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Resekommittén Yvonne Lindell 070-146 63 21 yvonne.lindell@telia.com  
Resekommittén Vakant --- --- 
            

Lotterier Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Lotterier Gunilla Delin 070-636 53 08 gunka51@hotmail.com  
Lotterier Marianne Jonsson 073-994 47 55 marjon1959@hotmail.com   
             

Hemsida och SPF app Monica Sandelin 070-299 92 70 monica.sandelin02@gmail.com 
Hemsida och SPF app Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
       

Revisor Gunnar Bleckert 076-102 22 97 gunnar.bleckert@telia.com  
Revisor  Elisabeth Larsson 070-914 47 31 elisabeth.larsson@husbocken.se   
Revisor ersättare Lars Mokvist 070-229 73 01 lars.mokvist@telia.com  
            

IT-ombud Peter Almroth 070-638 41 70 peter.almroth@hotmail.com    
Utbildningsansvarig Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Syn- och hörselombud Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Folkhälsoansvarig Ingrid Bindekrans 073-229 39 78 ingrid.bindekrans@gmail.com 

Boule Gun Pettersson 073-639 96 28 smulan35@gmail.com 

Trafikombud Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 karl-erik.hamstrom@telia.com  
Seniorbio Peter Almroth 070-638 41 70 peter.almroth@hotmail.com   
       

Valberedning – Ordförande --- --- --- 
Valberedning Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 ingamaj.lundmark@gmail.com  
Valberedning Arne I Svensson 070-232 42 40 arne.annemarie@telia.com  
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Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i mitten av oktober. 
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 

 
Vår verksamhet sker i samverkan med  
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