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

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

Musikunderhållning med Trio Tombola 
OBS! datumet. 

Tisdagen den 25 jan. 
Kl 14:00 i Syrianska kyrkan 
i Brånnestad. 

Hasse och Lasse som underhållare. 
"En musikalisk återvinning av hits och schlagers från 50- 60- 70-tal. " 

Fester 
Onsdagen den 1 dec. 
Kl 14:00 – 16:00 i 
Syrianska kyrkan i 
Brånnestad. 
 

Det kommer att serveras en julbuffé till en kostnad av 250 kr/person 
för medlem och 370 kr/person för icke medlem.  
Underhållning av Kurt Fyhrs orkester. 
 
Anmälan till Monica Sandelin. 
Tfn: 070-299 92 70 alt  E-post: monica.sandelin02@gmail.com  
Anmälan och betalning till plusgiro 79 85 27-8 senast 23 nov. 
 

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 vänner! 

Nu ser vi alla fram emot en tid då vi tänder ljus och skapar lite julstämning när det är som mörkast 
ute. Närmast ser jag fram emot nästa medlemsträff den 23 november och inte minst vår jullunch, 
då jag hoppas få träffa många av er. Vi skickar ett stort tack till Östgötadistriktet, vår 
moderförening, för bidraget på 5 000 kr som vi fick till vår jullunch. Tack vare det blir lunchen 
mycket billigare för er! Dessutom bidrar föreningen också med en slant! 

Östgötadistriktet ordnar en resa för alla SPF föreningar i Östergötland till Eksjö Tattoo den 30 juli 
nästa år. De svarar för busstransporten till Eksjö. Kostnaden per medlem blir 575 kr och då ingår 
förmiddagskaffe, lunch och inträde till Tattoo. Mera information om anmälan, tider och annat 
viktigt kommer längre fram.  Man räknar med att vi kan bli mellan 500 och 600 medlemmar som 
åker till Eksjö! Kan bli trevligt – och SPF kommer att synas! 

Visste ni att vår förening fyller 25 år i år? Det var den 3 december 1996 som SPF Seniorerna Söder 
Norrköping bildades – med då hette vi bara SPF Söder. Som uppstartsbidrag fick vi 5 000 kr från 
riksförbundet Sveriges Pensionärsförbund, nuvarande SPF Seniorerna. Vi har ”bott” på flera olika 
ställen i Hageby sedan dess. Och nu finns vi i Brånnestad. Hoppas ni trivs i nya lokalen. Något 
firande har vi, tyvärr, inte kunnat ordna p.g.a. pandemin. Kanske hittar vi på något under nästa år! 

Nästa månadsblad kommer i slutet av januari. Fram till dess önskar jag er alla en fridfull advent, 
traditionsenlig jul och ett gott slut på 2021. Återstår att se vad 2022 kan ha i sitt sköte. Styrelsen 
kommer att göra sitt bästa för att skapa trevliga aktiviteter som förhoppningsvis kommer att passa 
alla. Vi håller tummarna att pandemin håller sig i schack så vi kan träffas mera fritt. 

Må så gott! 

Gordon Carlson 
Ordförande 
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Allmänt 

Månadsmöten 
Vi har nu kommit i gång igen med våra månadsmöten. Se sida 1 angående program och tider. Vår 
nya lokal är i Syrianska kyrkans samlingslokal i Brånnestad där vi är mycket välkomna.  
Adressen är Brånnestadsgatan 16 där det finns gott om parkeringsplatser. Det tar ca 5 min att gå 
från spårvagnshållplatsen i Navestad till möteslokalen. 

Vi förutsätter att alla har fått sina två vaccindoser och är friska och nu är tredje dosen på gång. 

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). 

Julfest 
Den 1 december kl 14:00 – 16:00 är det julfest.  Julbuffén beställer vi från Sörby Herrgård. Till 
buffén kommer det att serveras lättöl/julmust samt vatten. 

Underhållningen står Kurt Fyhrs orkester för. 

Platsen blir i Syrianska kyrkans samlingslokal i Brånnestad. Samma plats som vi har på våra 
månadsmöten 

Sammanhållande för julfesten är Monica Sandelin.  

BIO på Cnema  
SPF Seniorfilmer på Cnema enligt sidan 6. 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.  

about:blank
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Det här har vi genomfört den senaste tiden 

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

Månadsmöte den 28 oktober 
Vi inledde månadsmötet med ett intressant föredrag där Arne Borgstedt berättade om hur det såg 
ut utefter Drottninggatan på den gamla goda tiden med temat  ”Mellan Royal och Aveny via 
draget”. 

Därefter orienterade vice ordförande Jan-Olof Steen bland annat om följande. 

• Hur når vi er med information? 
1. Med programmet två gånger/år – höst och vår – (e-post och vanlig post) 
2. Genom månadsbladet flera gånger per år (e-post) 
3. Vid medlemsmöten flera gånger per år (muntligen) 
4. I Norrköpings Tidningar flera gånger per år (annonser och notiser) 
5. Via SPF-appen flera gånger per år (dator eller modern telefon) 
6. Via hemsidan kontinuerligt (dator eller modern telefon) 

• Styrelsen saknar två ledamöter! Intresserade hör av er till ordförande. 
• Förbundet uppmanar alla (med möjlighet) att betala medlemsavgiften via e-faktura.  

Anmäl via internetbanken senast sista december. 
• Ska vi be Östgötatrafiken att komma och berätta om biljettsystemet? 
• Har ni förslag till aktiviteter på medlemsmöten? Förslagslådan eller direkt till någon i 

styrelsen 

Resekommittén, Birgitta Hilke orienterade om vårens preliminära program. 

• Mars – Stockholm med besök på Nationalmuseum och Leksaksmuseum.  
• Maj – Vingåker med shopping, Ljusfallshammar lantbruksmuseum och Säterborgs fårfarm. 

Trafikombudet, Karl-Erik Hamström, orienterade om vad vi ska tänka på inför vintern. 
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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 Vakant --- ---   
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 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 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 Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
       

Valberedning – Ordförande Vakant --- --- 
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 januari. 
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 

 
 

 
Vår verksamhet sker i samverkan med  
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