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

Månadsmöten 
Tisdagen den 30 aug 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan 
 
 
 
Tisdagen den 27 sep 
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan 
 

Månadsmöte 
Henrik Lindgren från Audika hörselklinik Drottninggatan 66 
Norrköping kommer till oss och pratar om hörselhjälpmedel. 
En presentation på ca 30 min. Sedan finns tid för frågor. 
 
Månadsmöte 
Willy Forsström kåserar med temat  
"Före grävskoporna" 
 
 

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. 
 

Resor 
Onsdag 14 september 
 

Bussresa till Nationalmuseum. Mer information på näst sista sidan i detta 
månadsblad 

 

Fester 
Onsdag 12 oktober 
 

Höstfest i Event Center i Hageby. Mer information sist i detta månadsblad 
 

 

  



 
 

Utgivet juni 2022 Sida 2 av 10 

 

Hälsning från föreningens styrelse  
 

Nu, sol och våren går över i försommar med blommande Syrén. Man blir glad att se de skira 
ljusgröna bladen på nyutslagna träd. Pandemin känns faktiskt redan långt borta. Nästa vaccinering 
för oss pensionärer planeras först till hösten. Det mörka molnet på den stora scenen stavas nu 
militär jävelskap. Det gagnar ingen! Vi kan bara hoppas att de som driver detta snarast tar förnuftet 
till fånga. 
 
I vår lilla värld i SPF Söder försöker vi bidra till den sociala gemenskapen genom en rad aktiviteter. 
Våren avslutas med resan till Vingåker måndag 30 maj samt medlemsmöte tisdag 31 maj. Sedan 
hoppas vi på många vackra dagar när man kan njuta av den svenska sommaren. I augusti har vi 
nästa medlemsmöte och under oktober arrangeras en höstfest i SPF Söder. Bra tillfällen att möta 
andra är vid de lättsamma promenaderna, som Birgitta Hilke varje vecka samlar intresserade 
medlemmar till, i Smedby med omgivningar. Läs om alla våra aktiviteter i månadsbladet. 
 
Inför höstens val arrangeras i Norrköping den 10 augusti en lokal paneldebatt mellan lokala 
politiker inriktad på frågor som engagerar pensionärer. Alla pensionärer i Norrköping inbjudes 
lyssna på debatten. 
 
Dra ett djupt andetag och känn på den svenska sommaren! 
 
Försommarhälsningar från styrelsen 
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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 ak 

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). 

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 och delar på 
kostnaderna för bilen med antalet åkande, 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.  

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 9.  
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 den 26 april 
SPS Seniorerna Söder Norrköping har haft medlemsmöte den 26 april med 52 deltagande. Christer 
Eriksson berättade om Marmorbruket under 300 år, intressant och givande föredrag. Bland annat 
fick vi berättat att Kolmårdsmarmor har använts till olika inredningsarbeten och föremål redan på 
medeltiden, dopfunten i Östra Eneby Kyrka är ett exempel.  

Ordförande Gordon Carlson stod för föreningsinformation. Resekommitténs Birgitta Hilke 
informerade om kommande resor och utflykter. Festkommitténs Ulla Johansson informerade om 
kommande fester. Jan-Olof Steen informerade om SPF Seniorfilmer på Cnema. Trafikombud  
Karl-Erik Hamström informerade om aktuella trafikfrågor. Mötet avslutades med lotteri och kaffe 
med hembakat 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. 

Torsdagen den 5 Maj var vi ett glatt och trevligt gäng 17 seniorer på en utflykt till 
Marmorbrukets museum ock naturreservat dit vi samåkte. Det hade funnits plats för flera 
passagerare i våra bilar, så passa på nästa gång vi gör en liknande utflykt.  

En trevlig guidning fick vi i vårsolen av Krister Eriksson som berättade om brukets historia och vad 
deras medlemmar hade åstadkommit med det gamla bruket. Vi visades runt i marmorverkstaden 
där det finns en stor samling av olika marmorföremål, en trappa upp på vinden fick vi uppleva 
återskapandet av små rum från dåtidens arbete och boende. Vi hade med oss eget fika som 
åtnjöts i solen vid Marmorbruket. det var en intressant dag och vi lärde oss en hel del om hur det 
hade varit på bruket under dess verksamma tid. 
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Bilder från besöket på Marmorbruksmuseum och Naturreservatet  
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Bilder från besöket på Marmorbruksmuseum och Naturreservatet  

. 
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Tisdag 17 Maj var vi 15 st Seniorer på guidad tur med Åsa Birgersson runt 
åbackarna vid Motala Ström  

 

Rhododendrondalen vid Motala Ström.                     I väntan på guiden Åsa Birgersson 
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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.s
e  

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

 
Vår verksamhet sker i samverkan med  

 

 






	SPF Söders månadsblad 2022 Maj
	Agenda för den närmaste tiden
	Månadsmöten
	Promenader och övriga aktiviteter
	Resor
	Fester

	Allmänt
	Månadsmöten
	Övriga aktiviteter
	BIO på Cnema
	Påminner om vår e-postadress till föreningen

	Det här har vi genomfört den senaste tiden
	Månadsmöte den 26 april
	Promenader
	.


	Nationalmuseum 14 sept
	Höstfest

