
 

Välkommen att delta i våra aktiviteter som... 
• Månadsmöten 
• Fester 
• Resor 
• Allmän information 
• Trivsamma träffar 

 www.spfseniorerna.se/sodernorrkoping  
 E-post: spfsoder@gmail.com 
 Plusgiro 79 85 27-8  

Tryckt hos:  

Program sept 2021 - mars 2022 
 



Ordföranden har ordet.... 

 

 

Kära medlemmar!  
 
Här kommer äntligen ett nytt program för SPF 
Seniorerna Söder.  
 
Planeringen har pågått länge och programmet 
har dröjt eftersom vi har stött på svårigheter, 
dels har osäkerheten beträffande pandemins 
utveckling gjort det svårt att veta när vi kan 
komma i gång, dels kan S:t Johannes 
församlingshem inte ta emot oss i höst.  

Vi har länge letat efter en ersättningslokal och 
nu valt samlingssalen vid Syrisk Ortodoxa 
Kyrkans i Brånnestad. Bokningen kommer i 
första hand att gälla fram till årsmötet nästa år.  
 
Samlingssalen är stor och rymmer över 300 
personer. Alldeles framför byggnaden finns en 
stor parkering. Man kan även nå kyrkan med 
2:ans spårvagn till Navestad centrum. Därifrån 
är det en promenad på ca 5 min via en 
gångväg under E22 fram till kyrkan.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi längtar efter att få träffa er igen – det är ju 
över 1½ år sedan sist! Vi är väldigt tacksamma 
att vi inte har tappat några medlemmar under 
den tiden! Tack för att ni vill vara kvar hos 
oss! Vi hoppas att bytet av lokal inte kommer 
att innebära alltför mycket bekymmer för er. 
Har ni synpunkter så hoppas vi att ni framför 
dem till oss i styrelsen. Väl mött till höstens 
först medlemsmöte den 28 september!  
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Söder 
Norrköping genom  
Gordon Carlson  
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Möten sept 2021 - mars 2022 

28 september kl 14.00  
Plats: Syrianska kyrkan i Brånnestad 
Medlemsmöte 
Peter Kristensson berättar om Norrköpings 
gatunamn. 
 
26 oktober kl 14.00 
Plats: Syrianska kyrkan i Brånnestad 
Medlemsmöte 
Arne Borgstedt berättar för oss om 
Norrköpings biografer under rubrik  
Mellan Royal och Aveny via Draget. 
 
23 november kl 14.00 
Plats: Syrianska kyrkan i Brånnestad 
Medlemsmöte 
Musikunderhållning med trion Tombola 
 
?? december 
Vi planerar för en trivselträff med jultema. 
Dock är inte datum för detta fastställt ännu. 
Mer information om detta kommer vid senare 
tillfälle 
 
25 januari kl 14.00 
Plats: Syrianska kyrkan i Brånnestad 
Underhållning med Hasse och Lasse 
 
22 februari kl 14.00 
Årsmöte. 
musikunderhållning.  
Mer information om detta kommer vid senare 
tillfälle 
 
29 mars kl 14.00 
Medlemsmöte 
Sandströms visar oss vårmodet  
Mer information om detta kommer vid senare 
tillfälle 
 
 
Obligatorisk anmälan via telefon eller sms 
till månadsmöte skall ske senast fredagen 
innan mötet.  
Anmälan sker till Kerstin Johansson 
tel: 070-981 76 38.  
Vi annonserar i NT under föreningslivet  
i regel onsdagen veckan innan mötet. 
 

Resor och utflykter sept 2021 - 
mars 2022 

22 september 
Bussresa till Vikbolandet med besök på Zarah 
Leandermuseet, Vånga strutsfarm och 
Mauritzberg Slott. 
Guide Åsa Birgersson 
För mer information kontakta Birgitta Hilke 
tel: 070-847 17 93 
 
?? mars 
Planerat för Bussresa till Nationalmuseum och 
leksaksmuseum 
Mer information om detta kommer vid senare 
tillfälle 
 
För mer information kontakta Birgitta Hilke 
tel: 070-847 17 93 
 
 
Medlemmar i SPF Seniorerna 
Du kan även delta i arrangemang anordnade av 
andra SPF-föreningar. 
Se annonser under rubriken: 
Föreningar/föreningsliv i Norrköpings 
Tidningar respektive Folkbladet!

OBS 2!!! 
Titta in på vår hemsida eller läs SPF appen 
med jämna mellanrum för ny och/eller 
ytterligare information! 
www.spfseniorerna.se/sodernorrkoping 
Ändringar och uppdateringar i programmet 
finns att läsa om på hemsidan, SPF appen och i 
månadsbladet. 
Föreningens aktiviteter redovisas även på våra 
månadsmöten. 

OBS 1!!! 
Vi kommer att ha fortsatt kontroll över vad 
som händer med Coronan. Av den anledningen 
kan det komma att bli ändringar i vår 
planering. 



Studiecirklar 
Studieförbundet Vuxenskolan har ett brett 
utbud av kurser och cirklar av olika slag.  
www.sv.se 

 
 
För information: Vänd er till vårt studieombud 
Jan-Olof Steen, 070-77 50 087 eller 
e-post: jo.steen@live.se 
så samlar han in önskemål om kurser/cirklar 
som vi senare kan diskutera i styrelsen. 
 
Datorkurser och föreläsningar ordnas av 
SeniorNet Norrköping (www.seniorit.se) 
SeniorNet ska verka för att personer 55 år och 
äldre lär sig att använda datautrustning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fikaträffar på Café Vetekornet 
 
6 okt, 3 nov, 1 dec 
Se mer info på vår hemsida 
Här finns allt från en enkel kaka till nåt lite 
matigare. 
Välkomna på trivsamma fikastunder 
Kontakta Monica Sandelin 070 -299 92 70 
för mer information

Till dig som vill öka ditt välbefinnande! 
 
Boule 
Vi gör ett uppehåll med Boule under höst 
2021. 
Nystart blir våren 2022 när snön har försvunnit 
Kontakta Gun Pettersson, tfn 073-639 96 28 
för mer information. 
 

 
 
 

Gymnastik 
Vi har sitt– och stågymnastik i Lida Kullars 
Gymnastiksal på torsdagar. 
Med start tors 16 sept. 
Och naturligtvis med coronaavstånd. 

• Grupp 1 (endast damer) kl 9.30 -10.10 

• Grupp 2 (både damer och herrar)  
kl 10.30 - 11.10 

 
Promenader 
 
Promenader under ledning av Ingrid 
Bindekrans med start vid Lida Kullar  
Vi går i lugn takt c:a 30 minuter  
tisdagar kl 10.00.  
Samling vid Lida Kullar. 
Kontakta Ingrid Bindekrans tfn 011-34 02 13 
för anmälan till promenader. 
 
-------------------------------------------- 
 
Promenader under Birgitta Hilkes ledning 
 
Start vid parkeringen vid Rambogatan 60 
tisdagar och torsdagar kl 10.30 förutom de 
dagar vi har möten inom föreningen. 
Vi går i ett lugnt tempo som passar för alla 
närvarande en lagom runda.  
Under promenaden gäller ”säkerhetsavstånd” 
till varandra så att vi reducerar  
risken att bli smittade. 
 
Kontakta Birgitta Hilke tfn. 070-847 17 93  



Seniorbio på Cnema hösten 2021 

Efter en paus startar nu de efterlängtade 
filmvisningarna igen! Speciellt utvalda filmer 
av Cnema och SPF Seniorerna visas dagtid i 
Cnemas salonger med stor duk, digitalt ljud 
och bild samt bekväma biofåtöljer med extra 
benutrymme.  
Varmt välkommen.  

SPF-filmerna visas på Cnema, Kungsgatan 56, 
kl 14.00. Filmserien om 4 filmer kostar 190 kr.  
 
SÅNGKLUBBEN  
Onsdag 22 september 14.00  
Regi: Peter Cattaneo. Storbritannien 2020, 1 h 
53 min 
 
NOMADLAND Onsdag 24 november 14.00  
Regi: Chloé Zhao, USA, Tyskland, 2020, 1 h 
49 min 
 
BAGERIET PÅ PORTOBELLO ROAD  
Onsdag 20 oktober 14.00  
Regi: Eliza Schroeder, Storbritannien, 2020, 1 
h 37 min 
 
TOVE  
Onsdag 8 december 14.00  
Regi: Zaida Bergroth, Finland, Sverige 2020, 
1 h 55 min Helsingfors, 1945. 
 
 
Mer information om filmerna finns hos Peter 
Almroth, tfn 070-638 41 70 
eller på hemsidan 
www.spfseniorerna.se/sodernorrkoping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Styrelse 
Ordförande 
Gordon Carlson 
Tfn: 073-145 10 86 
Mail: gordon.carlson72@gmail.com 
 
Vice ordförande 
Jan-Olof Steen  
Tfn: 070-775 00 87 
Mail: jo.steen@live.se 
 
Kassör 
Gunnar Lindell  
Tfn: 070-662 74 12 
Mail: gunnar.lindell@telia.com 
 
Ledamot & IT-ombud 
Peter Almroth 
Tfn: 070-638 41 70  
Mail: peter.almroth@hotmail.com 
 
 
Ledamot 
Birgitta Hilke  
Tfn: 070-847 17 93 
Mail: birgitta.hilke@telia.com 
 
Ledamot 
Tomas Axi   
Tfn: 070-828 09 79  
Mail: tomas.axi@telia.com 
 
Ledamot & Hemsida 
Monica Sandelin  
Tfn: 070-299 92 70 
Mail: monica.sandelin02@gmail.com 
 

Funktionärer 
 
IT-ombud 
Peter Almroth 070-638 41 70 
 
Medlemsregister  
Gordon Carlson 073-145 10 86 
Gunnar Lindell 070-662 74 12  
 
Boule-ansvarig 
Gun Pettersson 073-639 96 28 

  
Friskvård/ hälsovårdsombud 
Ingrid Bindekrans 073-229 39 78 
 
Hörsel-och synombud 
Susanne Lönnquist 076-367 49 27 
 
Trafikombud 
Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 
 
Studieombud 
Jan-Olov Steen  070-775 00 87 
 
Festkommitté 
Monica Sandelin 070-299 92 70 
Vakant  
Vakant  
Marianne Jonsson 073-994 47 55 
 
Resekommitté 
Birgitta Hilke 070-847 17 93 
Yvonne Lindell 070-146 63 21 
Vakant  -- 
 
Kaffekommitté  
Kerstin Johansson  070-981 76 38 
Inga-Lill Jonsson 073-159 90 80 
Katarina Andersson 073-153 51 90 
Marita Karlsson  076-007 42 08 
 
Lotterier 
Susanne Lönnquist 076-367 49 27 
Marianne Jonsson 073-994 47 55 
Gunilla Delin 070-636 53 08 
 
Webbansvarig - Hemsida 
Monica Sandelin 070-299 92 70 
Gunnar Lindell 070-662 74 12 
 
Revisorer 
Gunnar Bleckert  076-102 22 97 
Elisabeth Larsson 070-914 47 31 
Lars Mokvist (ers) 070-229 73 01 
 
 
Seniorbio 
Peter Almroth 070-638 41 70 
 
Valberedning 
Vakant  
Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 
Arne I Svensson 011-14 60 83 
 
 



Informationsspridning 
 
Månadsblad 
Att få ut information till alla medlemmar är 
inte lätt. Månadsbladet kommer därför även 
fortsättningsvis att sändas ut via e-post samt 
finnas att läsa på hemsidan. 
 
Alla som är intresserade att få detta 
månadsblad måste säkerställa att föreningen 
har rätt e-postadress. Maila ert namn till 
föreningens e-post spfsoder@gmail.com så 
säkerställer vi att rätt adress finns i vårt 
system. 
 
 
SPF APP 
Föreningen har skaffat en SPFapp för 
smartphone för att bättra på möjligheterna till 
att enkelt sprida information. Appen finns att 
ladda ner från Google play för Android 
respektive AppStore för Iphoneanvändare. 
 
Appen återger det som finns på hemsidan. Det 
kommer samtidigt finnas de senaste nyheterna 
från Förbundet, Distriktet och givetvis från vår 
förening. 
 
När ni har installerat appen ska ni gå till 
inställningar, välja Östgötadistriktet och då 
dyker vår förening upp. Vi rekommenderar att 
ni under ”Välj förening” aktiverar  
”Tillåt notiser” så att ni blir uppdaterade med 
ett meddelande när ny information ges ut. 
 
Ev frågor kan ställas till styrelsen på e-post 
spfsoder@gmail.com eller i samband med ett 
månadsmöte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Policy 
 
Behandling av medlemmar i pandemitider 
 
Som arrangör av möten och andra aktiviteter 
behandlar vi alltid alla våra medlemmar lika. 
 
Vi förutsätter att medlemmarna tar sitt ansvar 
och stannar hemma om man är sjuk. Vi kan 
inte och får inte kontrollera medlemmarnas 
hälsostatus. Det är också varje medlems ansvar 
att ta ställning till om man ska vaccinerar sig 
mot den pågående pandemin, dock uppmanas 
alla att göra så. 
 
Under pågående pandemi följer vi alltid 
Folkhälsomyndighetens (FHM) och SPF 
Seniorernas råd och rekommendationer. 
 
Vid all kortsiktig planering tar vi hänsyn till 
de för stunden gällande råd och 
rekommendationer. 
 
Vid all långsiktig planering tar vi hänsyn till 
de prognoser som FHM lämnar och de beslut 
som regeringen fattar. 
 
Vi måste alltid vara beredda att ändra vår 
planering med hänsyn till eventuella ändringar 
i de råd och rekommendationen som utfärdats. 
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Söder 
Norrköping 

Betalningsrutiner för föreningens aktiviteter 
1. Månadsmöten betalas via Swish eller kontant. Swishformulär finns vid entrén 
2. Resor och teaterbesök betalas till Plusgiro 79 85 27-8 
3. Fester betalas till Plusgiro 79 85 27-8. 
 
Alternativ betalning för resor, teater och fester är swish 070-662 74 12 eller kontant. 
Kontakta ansvarig för respektive aktivitet för att komma överens om hur betalning 
ska ske om INTE föreningens plusgiro kan användas. 
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