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Agenda för den närmaste tiden 
Nedanstående agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser fastställs eller ändras.  

Månadsmöten 
Tisdagen den 26 april 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan  
 

Månadsmöte 
Krister Eriksson berättar om "Marmorbruket under 300 år" 

Tisdagen den 31 maj 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan 
 

Månadsmöte 
Marianne Wiik kåserar om återbruk ”Från sommarklänning till mattrasor” 
 

Promenader och övriga aktiviteter 
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. 
Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma med eller utan stavar. 
OBS! När vi har månadsmöte, sista tisdagen i månaden har vi ingen 
gemensam promenad. 
 

Torsdagen den 5 maj 
Samling Kl 10:30 vid 
marmormuseet i 
Kolmården. 
 

Guidat besök med Krister Eriksson mellan 10:30 – 12:00 vid marmormuseet 
med omgivning i Kolmården. Samling vid marmorbruket, vi samåker i egna 
bilar. Där fikar vi (medtag eget fika), vi går en promenad för att därefter äta 
lunch vid Oscarshälls Restaurang (på egen bekostnad). 
Frågor och anmälan till Birgitta Hilke senast 29 april tfn. 070-847 17 93. 
Max 40 personer. 
 

Tisdagen den 17 maj 
Samling kl 11:00 vid 
Himmelstalund 

Vi träffas vid parkeringen Brunnssalongen, Himmelstalund. 
Promenad runt Åbackarna med guidning av Åsa Birgersson.  
Tid ca 1 tim 30 min. Anmälan senast 12 maj till Birgitta Hilke  
tfn. 070-847 17 93, Max 30 personer, kostnad 30 kr. 
 

Resor 
Måndagen 30 maj. 
Bussresa till Vingåker 
outlet mm 

Vi åker på en bussresa med första stoppet i Vingåker. Där besöker vi 
Vingåker Outlet för kläder och skor, Iittala glas och porslin. Vi åker vidare 
mot Ljusfallshammar Lantbruksmuseum. Sista anhalten blir Sätersborgs 
fårfarm.  
Pris 680 kr. Då ingår bussfika förmiddag, lunch och eftermiddagsfika.     
Hemkomst beräknas ca 18:30.  
Anmälan senast 12 maj till Birgitta Hilke, 070-847 17 93 
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Lördagen 30 juli  
Bussresa till Tattoo i Eksjö 
 

SPF distriktet anordnar en resa till Eksjö Tattoo.  
OBS!! Anmälan senast 30 april.  
Det är stor efterfrågan på biljetter så vänta inte.  
Kontakta Yvonne Lindell 070-146 63 21 alt yvonne.lindell@telia.com för 
mer information.  
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Hälsningar från ordförande 
 

Kära medlemmar! 

Oj, vad våren kom fort – och lagom till Påsk! Hoppas ni har haft möjlighet att njuta av sol och 
värma. 

Nu är programmet klart fram till oktober. Ni får det i brevlådan eller den digitala sådan när som 
helst! Vi har flera trevliga medlemsmöten, intressanta resor och lärorika utflykter att se fram 
emot! Mycket av informationen finns i detta månadsbrev också! 

Visste ni att vår förening bildades den 10 september 1996? Det dröjde dock ända till början av 
december det året innan vi officiellt blev en del av Sveriges Pensionärsförbund (som vi hette då). 
Vid starten fick vi faktiskt ett bidrag på 5 000 kr av SPF! Nu är vi inte längre någon tonåring utan en 
stabil 26-åring med en familj som pendlar kring 300 medlemmar. Någon fest blev det inte förra 
året då vi fyllde 25 år eftersom pandemin härjade. Nu när den har lugnat ner sig och inte är någon 
pandemi längre kan vi äntligen börja träffas ”som vanligt” igen. Och nu kan vi fira! Det blir fest 
med underhållning, mat och dryck i oktober. Härligt! Mera information finns att läsa längre fram i 
bladet. Välkomna! 

Nu ser vi fram emot en härlig blomstrande vår och en varm och skön sommar. Hoppas får träffa er 
vid våra fina aktiviteter framöver! 

Må så gott! 

 

Gordon Carlson 

Ordförande 
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Allmänt 
Planeringen för föreningens aktiviteter från hösten och framåt påbörjas inom kort. Kom gärna 
med förslag på sådant ni önskar att vi ska göra. Allt ifrån underhållning, resor eller andra 
aktiviteter. 

Vi har nu fattat beslut om att inte genomföra en vårfest på grund av kort framförhållning. Stora 
delar av festkommittén är utbytt, bland annat den som är sammanhållande, Ulla Johansson.  
Vi kommer att satsa på en kombinerad höst- och jubileumsfest (25 år) preliminärt i oktober. Mer 
information kommer efter sommaren. 

Information från distriktsstämman 2022 
Årets stämma för SPF Seniorernas Östgötadistrikt ägde rum på Flygvapenmuseum i Linköping den 
6 april. Gordon, Monica Hjulström och Tomas Axi deltog från vår förening.  

Efter det att distriktsordförande, Christer Wiström, hälsade ett 100-talet medlemmar välkommen 
fortsatte dagen med musik av brassgruppen Crusellkvintetten som spelade kända låtar ut Hasse 
och Tages omfattande musikskatt. Därefter fick vi en presentation av Flygvapenmuseum som 
innehåller inte mindre än 249 flygmaskiner.  

Själva stämman hölls efter lunch. Förhandlingarna flöt på med bara smärre diskussioner bland 
annat om bokföringen av 150 000 kr som inte utnyttjades under året. Det beslutades att ordinarie 
ledamöter i valberedningen och revisorer ska få ett årligt arvode på 3 000 kr. Distriktsstyrelsen får 
75 000 kr att dela på under året! Två nya ledamöter valdes in i distriktsstyrelsen, bland annat Per 
Adler som är ordförande för SPF Seniorerna Bråviken Kolmården.  

Distriktsstämmor hålls en gång per år. 

 
 Tomas Axi och Monica Hjulström 
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Månadsmöten 
Se sida 1 angående program och tider. Vi förutsätter att alla är fullvaccinerade och friska på våra 
möten. 

OBS! för att det ska fungera för kaffekommittén så måste alla föranmäla sig till våra möten 
SENAST torsdag 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). 

Seniorevent 
Den 3 och 4 maj genomförs ett SeniorEvent i Norrköping! Under två dagar fylls Borgen Folkets park med ett 
40-tal utställare och ett fullspäckat scenprogram. 

PRIS: 50 kr med kupong (ord pris 100 kr) ÖPPETTIDER: Kl 10 - 16 båda dagarna  

Mer information och kupong på sidan 6 

Övriga aktiviteter 
Vi har nu en liten grupp som har bollar olika idéer.  Vi kommer att försöka komma igång med 
några fler aktiviteter under hösten.  

En del av aktiviteterna kommer att innebära att vi samåker med egna bilar, går promenader 
(ibland med och ibland utan guide), besöker något i grannskapet. Vi hoppas och tror att det 
kommer passa många av medlemmarna. Alla ni som har förslag på en lämplig aktivitet (gärna där 
vi rör på oss) vill vi att ni meddelar oss inom styrelsen med mail eller telefon.  

Föreningen kommer inte att genomföra några egna aktiviteter under folkhälsoveckan som i år är  
16—20 maj. Vi avvaktar och ser om det dyker upp något som passar oss och där vi kan medverka. 
Vi kommer med mer information i kommande månadsblad. 

BIO på Cnema  
Onsdagen den 14 september börjar höstens filmer på CNEMA. Biljetter köps vid detta första 
tillfälle för hösten. Kostnad 190 kr för fyra filmer.  

Mer om SPF Seniorfilmer på Cnema enligt sidan 11. Kontakta Jan-Olof Steen för ytterligare 
information.  

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.  
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Det här har vi genomfört den senaste tiden 

Månadsmöte 
Vi hade ett månadsmöte i Syrianska Kyrkan Brånnestad den 29 mars med 72 medlemmar 
närvarande. Ordförande Gordon Carlson hälsade medlemmarna välkomna och informerade om 
kommande program. 
Sandströms stod för modevisning av dam och herrkläder. Åsa och Anneli från Sandströms 
berättade om vårens trendiga färger. Konferencier var Anita Johansson, medlemmar ur föreningen 
mannekängade stiligt och glatt. 
 
Därpå följde information från resekommittén om kommande utflykter/resor av Birgitta Hilke. 
Ulla Johansson från festkommittén informerade om kommande fester. Till sist lottdragning 
med trevliga priser, avslutningsvis serverades kaffe och bröd. 
 

 

Promenader 
Vi har fortsatt att gå promenader i Rambodalsområdet på 3 till 4 km. Under promenaden pratas 
det mycket och vi löser många världsproblem allt ifrån Covidpandemi till cykelställsproblem. 

Fler hälsas välkomna, det finns gott om plats på vägar, gångbanor och stigar. 
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Utflykt till Djuröns naturreservat 
Torsdagen den 21 april var vi ett glatt och trevligt gäng på en utflykt till Djuröns naturreservat dit 
vi samåkte. Det hade funnits plats för flera passagerare i våra bilar, så passa på nästa gång vi gör 
en liknande utflykt.  

Vi guidades runt av Kristina Wahlstedt i de natursköna ekskogarna där marken var täckt med bland 
annat vitsippor. Även de första gullvivorna hade kommit fram. Vi hade med oss eget fika. 
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Information/inbjudan från andra föreningar 

SPF Ydre bjuder in till VÅRFEST på Rydsnäs Loge tisdagen 24 maj kl. 14:00. 

Vi gästas av välkända TINA AHLIN och BENGAN JANSSON som spelar, sjunger och drar kanske en 
och annan historia. 

 
 Bengan Jansson och Tina Ahlin 

Anmäl till Jan-Anders Bergquist tel.070-681 44 62 alt. epost: jananders@ydrespf.se   
senast 10 maj 2022. 

Det serveras god mat, dryck, kaffe. Kostnad 450:-/person Inbjudan till alla SPF föreningar I 
Östergötland samt Tranås och Ingatorp 
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Föreningens funktionärer 2022 fram till årsmötet 2023 
Första namnet i respektive ruta nedan är kontaktperson/sammanhållande. 

Uppdragsroll Namn Telefon E-post 
        

Styrelsen, Ordförande Gordon Carlson 073-145 10 86 gordon.carlson72@gmail.com  
Styrelsen, Vice ordf och webbred Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
Styrelsen, Sekreterare och festkommittén Monica Hjulström 070-436 65 47 mhjulstrom02@hotmail.com  
Styrelsen, Kassör Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
Styrelsen, Ledamot och utbildning.  Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Styrelsen, Ledamot och resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Styrelsen, Ledamot Lott-Marie Mählqvist 073-688 34 45 lasse-lottis@hotmail.com  
            

Festkommittén  Ulla Johansson 073-772 11 12 ullajohansson46@icloud.com  
Festkommittén Marianne Jonsson 073-494 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Festkommittén Monica Hjulström 070-436 65 47 mhjulstrom02@hotmail.com  
Festkommittén Vakant --- --- 
         

Kaffekommittén Kerstin Johansson 070-981 76 38 Kerstin490911@gmail.com  
Kaffekommittén Yvonne Steen 070-592 21 30 yvonne.steen@telia.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 Kristina Hessel 073-949 70 09 kristina.hessel@hotmail.com  
            

Lotterier Agneta Spångberg 070-898 55 32 agneta.spangbergs@gmail.com  
Lotterier Marianne Jonsson 073-994 47 55 marjon1959@hotmail.com   
Lotterier Gunilla Delin 070-636 53 08 gunka51@hotmail.com  
             

Hemsida och SPF app Tomas Axi 070-828 09 79 tomas.axi@telia.com  
Hemsida och SPF app Vakant --- --- 
       

Revisor  Peter Larsson 070-914 47 14 peter.larsson@husbocken.se  
Revisor ersättare Elisabeth Larsson 070-914 47 31 elisabeth.larsson@husbocken.se  
Revisor ersättare Gunnar Bleckert 076-102 22 97 gunnar.bleckert@telia.com  
            

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

Trafikombud Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 karl-erik.hamstrom@telia.com  
Seniorbio Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
       

Valberedning – Sammankallande Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 ingamaj.lundmark@gmail.com  
Valberedning Arne I Svensson 070-232 42 40 arne.annemarie@telia.com  
Valberedning Vakant ---- ---- 
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Visst längtar vi mot våren och sommaren. 
.Idag när detta skrivs har vi passerat vårdagjämningen och  

det är bara två månader kvar till midsommar. 
 

 
 

Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i mitten av maj. 
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 

 
Vår verksamhet sker i samverkan med  
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