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Sommaren 2020 ….  
… kommer vi väl sent att glömma. Vi lever alla i 
en konstig” tillvaro med ”Corona fortfarande om- 
kring oss. Alltsedan i mars har våra liv varit 
begränsade på många sätt. För många av oss har 
det varit svårt att få dagarna att gå, när man inte 
fått träffa anhöriga och vänner ”på riktigt”. Tur-
samt nog har vi ju – trots allt – rekommenderats 
att vara ute och på så vis kunnat umgås – om än 
med ett visst avstånd.  
   Vi har därför beslutat att köra igång våra utom-
husaktiviteter till hösten under förutsättning att 
man följer Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer, bl. a. att hålla avstånd även utomhus. 
Det betyder att Vrinnevipromenaderna kommer 
igång med start den 26 aug. När det gäller Natur- 
och kulturvandringarna så gör vi ett nytt försök 
att vandra runt sjön Mäseln i Finspångs kommun  
den 22 sep. Boulen startar igen på onsdagarna i 
Folkparken så länge vädret tillåter. Du hittar 
kontaktuppgifterna till de ansvariga på sidan 6 
om du undrar över något. 

Stadspromenader i Folkparken  
– nyhet till hösten 

   Alla klarar inte av 
längre promenader i 
skog och mark. En del 
medlemmar har 
efterfrågat gemen-
samma, lättare 

stadsnära promenader i lugn takt. Den 25 aug. 
startar vi därför Stadspromenader i Folkparken 
varannan tisdag udda veckor. Samling kl. 10.00 
vid Norr Tull / Kungsgatan. Ingen anmälan! 
   Äldrefrågor och äldreomsorg har väl aldrig varit 
så aktuella som i dessa Covid-19-tider. Nu är det 
hög tid att säga ifrån och kräva ändringar både 
lokalt genom KPR och nationellt! SPF Seniorerna 
har länge lyft dessa frågor tillsammans med 
övriga pensionärsorganisationer. Skriv under vårt 
digitala äldreomsorgsupprop – läs mer på sidan 2. 
// Christina B. Eriksson & Solweig Andersson 

Ordföranden har ordet! 
När vi senast träffades i februari 
månad trodde jag inte att denna 
Coronapandemi skulle få så stora 
konsekvenser för samhället. Alla 
evenemang som vi alla sett fram 
emot, som t.ex. bridge, canasta, 
linedance, föreläsningar, under-
hållning, resor o.s.v. har ställts in. 

   När jag skriver detta är det en vecka kvar till 
midsommar. Vad som kommer att hända med våra 
aktiviteter för hösten vet vi inte så mycket om. Vår 
förhoppning är ju att snart kunna lägga allt detta bakom 
oss för att åter kunna samlas. Just nu vet vi inte hur 
hösten kommer att se ut, fortfarande gäller samman-
komster för högst 50 personer. S:t Olofs program-
kommitté har emellertid  arbetat hårt för att få till ett 
trivsamt och fullspäckat höstprogram. Vi räknar med ett 
uppdämt behov att åter kunna mötas och därför så 
erbjuder vi i princip en aktivitet varje vecka under hela 
hösten. Vårt program hittar du på sidorna 4 - 5.  
Vi kommer att annonsera i NT och på vår hemsida om 
eventuella förändringar när det gäller genomförandet 
av höstens programutbud. 
   Fr o m den 17 aug. öppnar vi vårt kansli igen – 
måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 10.00 – 12.00. 
Då är du välkommen att ringa eller maila om du har 
några frågor angående höstens resor, aktiviteter eller 
sammankomster. 

 
Tills vi ses igen hälsar vi från styrelsen - 
HÅLL UT! Tillsammans klarar vi det 
här. 

 
S:t Olofhälsningar 
Nils Thuleborn 

Nu har S:t Olof inköpt en hjärtstartare till 
föreningslokalen. Vår förhoppning är 
naturligtvis att den inte ska komma till 

användning, men det 
känns ändå som en trygg- 
het att den finns tillgänglig. Vi har 
dessutom genomfört en halvdags- 
utbildning för styrelse och våra ansvariga 
funktionärer  med både teoretiska och 
praktiska genomgångar av hur en 
hjärtstartare fungerar samt även en allmän 
HLR-kurs. (På bilden Anita & Leif Winqvist) 

Resor :                  

Rainman - Oscarsteatern 
har tyvärr ställt in höstens 
föreställningar. 

Har du frågor om övriga resor kontakta Bussbolaget 

direkt - 011-23 91 00 eller info@busso.se. 

SPF Seniorerna S:t Olof, Slottsgatan 134, 602 22 Norrköping 
Telefon: 011 – 10 78 60 Bankgiro 838-5486 

E-post:  spfstolof@gmail.com           Hemsida: www.spf.se/stolofnorrkoping 
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AKTUELLT 

UPPROP FÖR ÄLDREOMSORGEN 
Vår förbundsordförande Eva Eriksson skriver i 
Seniorens Nyhetsbrev den 16 juli: 
   ”Mer personal, högre kompetens och rätt till 
goda levnadsvillkor även för äldre. Det är några 
krav när SPF Seniorerna samlar in namn för en 
bättre äldreomsorg. SPF Seniorerna har sedan flera 
år pekat på bristerna i äldreomsorgen. Dessvärre 
har för lite gjorts. Nu kräver vi ordentliga föränd-
ringar i alla led med bland annat: - en omsorg som 
utgår från individens behov – med högre medicinsk 
kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav 
samt bättre arbetsvillkor för personalen.” 

Skriv under SPF Seniorernas 
digitala äldreomsorgsupp- 
rop och hjälp oss sätta 

högre tryck på politiker i kommuner, regioner, 
riksdag och regering. Ingen ska längre kunna 
blunda för verkligheten och det omfattande 
förändringsbehov som finns.”  
   Gå in på www.spfseniorerna.se/ - Upprop för 

äldreomsorgen. 

RAPPORT FRÅN KPR MAJ 2020 
Kommunens Pensionärsråd (KPR) är remissinstans 
för äldrefrågor inom Norrköpings kommun. 
Representanter från SPF Seniorerna, PRO och SKPF 
deltar i arbetet med KPR. 

   Vi har haft ett sammanträde i februari, sedan 
kom Covid-19 och allt blev annorlunda. På det 
mötet ställde vi frågan till politikerna om 
kontinuitet och utbildning på SÄBO/Särskilt 
boende samt inom hemtjänsten – en fråga som nu 
har blivit än mer aktuell i dessa tider. Vi vill nu ha 
en diskussion med Vård- och omsorgsnämnden för 
att få veta mer om hur kommunen vill att det ska 
se ut i framtiden med deras arbete för våra äldre. 
   Inom pensionärsrådet arbetar vi i olika 
referensgrupper bestående av tjänstemän och 
pensionärer från KPR. Två aktuella frågor inom 
hemtjänsten är ett nytt taxesystem samt nytt avtal 
för kyld mat i hemtjänsten. Representanter för SPF 
Seniorerna i arbetet med nytt taxesystem är Jan 
Nyström, SPF Bråbo och kyld mat Berit Adler, SPF 
Bråviken. 

//Caisa Berglund 
    KPR / SPF Seniorerna S:t Olof 

HÖSTVANDRINGAR 2020 
Nu planerar vi för att åter 
få ge oss ut i skog och 
mark. Vi har som vanligt 
tänkt oss tre vandringar 
med varierande längd 

och svårighetsgrad.  
   Den 22 sep gör vi ett nytt försök att vandra runt 
sjön Mäseln i Finspångs kommun. En c:a 7 km lång 
vandring där de första 5 km är mycket lättgångna. 
Avslutas med lite svårare vandring. 
   Därefter - den 6 okt - tar vi oss till Hälla natur-
reservat i Söderköpings kommun. En lättgången c:a 
5 km lång vandring som till stor del följer Östgöta-
leden. 
   Avslutningsvis - 20 okt - kommer vi att bege oss 
till Åtvidabergs kommun (Yxnerum). Där vandrar vi 
i Hästenäs Kyrkoskog. Knappt 6 km medelsvår 
vandring med en första km som kan kännas 
lite ”krävande” (kuperat). 
    Samling som vanligt kl. 09.30 vid parkeringen till 
Folkets Park (3:ans hållplats). OBS! ingen sam-
åkning, utan var och en organiserar sin egen 
transport. Medtag fika, ingen föranmälan, stavar 
rekommenderas! 
   Programmet är preliminärt, men annons kommer 
i god tid före varje vandring i NT. 
   Väl mött för nya upplevelser på nya stigar i nya 
skogar. 
För vandringsledarna 
Leif Winqvist   070 - 683 10 06 

 
Under våren - när övrig verksamhet 
har varit inställd hos S:t Olof - har 
våra flitiga styrelsemedlemmar som 
bemannat expeditionen, passat på 
att ringa runt till alla de hundratals 

medlemmar som inte anmält någon e-postadress. 
Det är ett bekvämt, snabbt och för föreningen 
billigt sätt att via e-post kunna nå ut med viktig 
information. Naturligtvis kommer vi även fort- 
sättningsvis att annonsera i dagspressen samt på 
vår hemsida för att alla ska nås av vår information.  
   Nästa medlemsmejl kommer att skickas ut i slutet 
av augusti, när vi förhoppningsvis vet lite bättre 
hur hösten kommer att se ut. 

OBS! För att vi ska kunna 
hantera anmälningar till 
våra möten på ett rättvist 

sätt tar vi emot din anmälan tidigast det datum och 
tid som anges vid respektive aktivitet. Om du 
anmäler dig före utsatt anmälningstid sker ingen 
registrering och vi ber dig återkomma med ny 
anmälan. 

 
Från och med i höst tar 
vi emot betalning via  

               Swish på våra träffar!  

Vårt Swishnummer: 123 674 50 12 

  

https://www.spfseniorerna.se/
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BILDGÅTAN: Var då, då? 

På mångas begäran bjuder vi in till ytterligare en 
bildgåta ”Var då, då?” Vandra runt i vår vackra stad 
och hitta var bilderna är tagna. Objekten finns 
inom/utmed N, Ö och S promenaderna samt 
Folkparken. Rätt svar presenteras på hemsidan och 
anslagstavlan på exp. samt i S:t Olofsbladet. 

Skicka in ditt svar till spfstolof@gmail.com eller via 
vanligt brev senast den 31 oktober. Vinnaren får fri 
entré till ett valfritt klubbarrangemang (ej ost- eller 
dryckesprovningar). Vid flera rätta svar dras en 
vinnare. LYCKA TILL!   

Idé och fotograf Anna Karlsson 

 

➢ RESULTAT OCH RÄTT SVAR FRÅN BILDGÅTAN 
I S:T OLOFSBLADET NR 1 2020 

Vinnare: Gudrun Hellgren GRATTIS! 

Kul att det blir fler och fler deltagare i den här 
tävlingen, som både berikar och ger en nyttig 
motion. Det blir långa promenader i vårt 
spännande Norrköping – och chans till rätt svar 
 – om man ser upp! 
Sju deltagare med 9 rätt och en med 8 rätt.  

 

➢ RÄTT SVAR TILL BILDERNA I NR 1 2020 

Nr 1 Sockermästarens hus, G Rådstugugatan 26 
Nr 2 Gamla Vargen-huset, Ö Promenaden 
            Relief i koppar, 1947, Stig Blomberg 
Nr 3 Trädgårdsgatan 6-8, entrén till f d Peters 
            Steakhouse 
Nr 4  Järngrind, Matteus kyrkogård, N Prome- 
            naden 
Nr 5 Kuskbostaden, Hemgården, Saltängsgatan 7 
Nr 6  Lekplatsen mellan Mäster Påvels Gränd och  
            Tunnbindareg 
Nr 7 Stenen, Nya Torget, Cecilia Edefalk 
Nr 8 Lejongropen, Folkparken  
            Vändande lo, Arvid Knöppel. 
Nr 9 Gång- och cykelstråket Strömmen/Saltängs- 
            gatan, Trådar, 2011,Thomas Nordström och 
            Annika Oskarsson, 

 

  

1 2  

3  

4  5  
6  

7  8  9  

Fototävlingen ”Ladda kameran” fick ställas in 
på grund av för få inskickade bilder. 

Har du några roliga idéer, hur vi ska aktivera 
våra medlemmar med tävlingar och 

utomhusaktiviteter, 
hör av dig till mig /Anna Karlsson - 

anna.karlssonspf@gmail.com  - 070-338 61 94 
 

mailto:anna.karlssonspf@gmail.com
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ARRANGEMANG – HÖSTEN 2020 

Bindande anmälan till tel. 011 – 10 78 60 eller e-post: spfstolof@gmail.com 
Tidigast kl. 10 på angiven anmälningsdag! 

Avbokning till expedition senast måndagen före aktuellt arrangemang för att slippa betala. 
Träffarna är i vår lokal, Slottsgatan 134, om inte annat anges. Välkomna! 

OBS! För att vi ska kunna hantera anmälningar till 
våra möten på ett rättvist sätt tar vi emot din 
anmälan tidigast det datum och tid som anges vid 
respektive aktivitet. Om du anmäler dig före utsatt 
anmälningstid sker ingen registrering och vi ber 
dig återkomma med ny anmälan. 

Från och med i höst tar vi 
emot betalning via Swish 
på våra träffar! 

September 

➢ 24 september, torsdag kl. 14.00  

VÅRD OCH OMSORG  
Vi kommer denna eftermiddag att få ett mycket intres- 
sant och givande föredrag om demens samt hur det är 
att vara anhörig till en person med demens.  

 
Pia Georgsson Asp, ordförande i Norrköpings 
demensförening besöker oss. 
Vi serverar kaffe och äppelknyten. 

• Kostnad 60 kr 

• Anmälan tidigast 17 aug kl. 10.00 

• Avanmälan senast 21 sep 
 

Oktober 

➢ 1 oktober, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF 
Återigen har vi ett trevligt café tillsammans. Lotteri och 
dryck finns om så önskas. 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 

 

➢ 8 oktober, torsdag - OBS! kl. 17.00 

SOPPKVÄLL – Det svenska dasset,  
inte bara en skitsak! 
Kalle Bäck, professor i historia med 
särskild inriktning mot landsbygds- 
historia. Om rödfärg, byggnader och 
trädgårdar. Men även hur positiva  
effekter såsom ett gott skratt och humor 
påverkar vår vardag. Förtäring denna 
kväll: Soppa, bröd och ost, kaffe och kaka. Lotteri. 

• Kostnad 160 kr 

• Anmälan tidigast den 14 sep kl. 10.00 

• Avanmälan senast 5 okt 

 

➢ 15 oktober, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – välkomna till en trivsam caféstund 
Denna gång har vi laddat med 
musikquiz av Annette Lindström och 
Miro Jankov som spelar och  

 underhåller. Dryck finns att köpa. 
 

 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 

Augusti 

➢ 20 augusti, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Första träffen inför hösten 
För de som vill kommer vi att ha en liten frågesport. 
Drycker finns att köpa och lotteri kommer att finnas. 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 
 

➢ 27 augusti, torsdag - OBS! kl. 17.00 

KLUBBAFTON – FRI ENTRÉ – Ingen anmälan 

Kom och träffa nya och gamla bekanta. Vi erbjuder er 
denna kväll: 

Plocktallrik – 60 kr 
Korv med bröd – 20 kr 
Tilltugg – 10 kr 
Kaffe och kaka – 20 kr 
Drycker och lotter finns att köpa. 

• Fri entré / Ingen anmälan 
 

September 

➢ 3 september, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – En stund tillsammans 
Det kommer som vanligt att finnas dryck att köpa för de 
som så önskar samt lotteri. 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 
 

➢ 10 september, torsdag kl. 14.00  

SURSTRÖMMING 
Njut av denna delikatess eller alt. sill 
tillsammans med goda tillbehör. Ädla 
drycker finns att köpa och vi avslutar 
med kaffe och en god kaka. Allsång och 
lotteri. 

• Kostnad 140 kr 

• Anmälan tidigast den 17 aug kl. 10.00 
• Avanmälan senast 7 sep 
 

➢ 17 september, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – ”Surf-Café”  
Välkommen till en stunds gemenskap 
och avkoppling. Ta med mobilen eller 
surf-plattan om du har några frågor kring 
hanteringen, så försöker vi besvara dem. 
Drycker finns att köpa, samt lotteri. 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan  
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ARRANGEMANG – HÖSTEN 2020 

Bindande anmälan till tel. 011 – 10 78 60 eller e-post: spfstolof@gmail.com 
Tidigast kl. 10 på angiven anmälningsdag! 

Avbokning till expedition senast måndagen före aktuellt arrangemang för att slippa betala. 
Träffarna är i vår lokal, Slottsgatan 134, om inte annat anges. Välkomna! 

Oktober 

➢ 22 oktober, torsdag OBS!  kl. 16.00 

MODEVISNING FÖR DAMER OCH HERRAR 
Nu kan vi följa höstens trender 
när Sandströms Modehus 
gästar oss. Våra egna manne- 
känger kommer att visa både 
dam- och herrkläder. Vi festar 
på paj, sallad, lättöl, kaffe och 
kaka. Drycker finns att köpa.  
 

• Kostnad 140 kr 

• Anmälan tidigast 14 sep kl. 10.00 

• Avanmälan senast 19 okt 
 

➢ 29 oktober, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF 
I höstrusket träffas vi för en stund till-
sammans. På detta  café har vi en liten 
frågesport för den som vill. Vi erbjuder 
dryck och lotteri 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 

 

November 

➢ 5 november, torsdag kl. 14.00  

-  eventuellt även kl. 15.00 

STUDIEBESÖK PÅ RÅDHUSET 
Ta tillfället i akt och besök vårt vackra Rådhus. Guiden 
Åsa Birgersson berättar för oss om salarna, förmaket 
och de underbara gobelängerna. Vi möter upp 5 minu-
ter före utsatt tid vid entrén mot Drottninggatan. Vill 
man fika eller ta något att dricka efter visningen finns 
det flera ställen i närheten.  
OBS! Begränsat antal deltagare 35 vid varje 
tillfälle! 

• Kostnad: 60 kr 

• Anmälan tidigast 14 september kl. 10.00 

• Avanmälan senast 2 november 

 

➢ 12 november, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – I höstmörkret 
Varmt välkomna i höstmörkret! Drycker finns att köpa 
och lotteri kommer att finnas 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 

 

➢ 19 november, torsdag OBS! kl. 17.00 

KLUBBAFTON – Fri entré - Ingen anmälan! 
Favorit i repris! Kom och träffa nya och gamla bekanta. 
Vi erbjuder Er även denna kväll, liksom vid den förra 
klubbaftonen 27 aug: Plocktallrik, Korv med bröd, 
Tilltugg, samt Kaffe och kaka. Drycker finns att köpa och 
som vanligt lotterier 

 
 

➢ 26 november, torsdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Säsongens sista 
Nu träffas vi en sista gång för denna säsong. 
Även denna gång laddar vi upp med en 
frågesport. För de som vill finns det som 
vanligt dryck och lotteri. 

• Entré + kaffe o kaka 20 kr / Ingen anmälan 
 

December 

➢ 8 december  

OBS! Tisdag kl. 14.00 i Bingolokalen 

JULAVSLUTNING  
– ALLA TIDERS JUL MED ÖSTGÖTA BRASSKVINTETT 

Vi inleder julen med en spännande och 
mysig stund tillsammans. Vi får höra 

historier kring några av julens många 
symboler samt höra både gamla och 
nya julsånger som du kan lyssna till 

och sjunga med i. Förtäring: glögg, 
julinspirerad landgång, lättöl/must 

samt kaffe och pepparkakshjärta. 
Lotter finns att köpa 

• Kostnad: 170 kr 

• Anmälan tidigast 14 september kl. 10.00 

• Avanmälan senast 3 december 
 

Fullt Hus blev det med …. 
… Café S:t Olof och Skivor till kaffet! 

Innan vi fick stänga ner våra 
torsdagsmöten p.g.a. Corona 
så hann vi med ett riktigt 
nostalgikafé. Vem minns inte 
den legendariske Bertil Perrolfs 
program med samma namn.  
   Vår medlem Gunnar Jansson 
hade tagit med ett litet urval av 

sin stora skivsamling. Många artister rullade på 
skivtallriken, t.ex. Ulla Sallert med ”Beatrice 
Aurore”, ”Moon River från Frukost på Tiffany’s” 
med Audrey Hepburn och Jan Lindblad som 
visslade Burt Bucharach’s ”Regnet det bara öser 
ner”. Hög igenkänningsfaktor och svårt att inte 
hänga på och sjunga med. // Text & foto Christina E-son 

Det är viktigt att du gör 
avanmälan i rätt tid, 
eftersom det kan finnas 

medlemmar på väntelistan. S:t Olof får då en 
kostnad för den lediga platsen, en kostnad som vi 
tyvärr måste debitera den som inte avanmält sig. 

  

Leena Björnfot och  

Gunnar Jansson 

mailto:spfstolof@gmail.com
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           STUDIECIRKLAR 

Hösten 2020 

i samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan 

                  

Anmälan till SPF S:t Olof senast den 20 augusti 2020 
telefon 011 – 10 78 60 eller e-post spfstolof@gmail.com 

 

Senior Power - 12 måndagar, start 31 augusti kl. 10.00  600 kr 

  - 12 måndagar, start 31 augusti kl. 10.50  600 kr 

  Styrketräning för äldre med egna kroppen och band 

  som hjälpmedel, övningarna anpassas till deltagarna. 

YinYoga - 12 måndagar, start 31 augusti kl. 11.40 600 kr 

  Lätt och mycket avslappnande form av yoga. 

Avgifter för HT 2020      
Eftersom vårens Senior Power och Yin Yoga avslutades i förtid p.g.a. Corona-läget justeras höstterminens 
deltagaravgift. 4 av 12 träffar ställdes in, vilket motsvarar 200 kr av ordinarie deltagaravgift. 

1. Deltagare som var med i våras och vill fortsätta i höst får en faktura på 400 kr (rabatt på 200 kr finns 
angivet på fakturan). 

2. Deltagare som var med i våras och vill fortsätta i höst och som tidigare begärt och erhållit 
återbetalning för inställda träffar får en faktura på 600 kr. 

3. Deltagare som var med i våras och inte erhållit återbetalning samt inte vill fortsätta i höst kontaktar 
Per-Arvid Land på Vuxenskolan, 072-402 30 40(per-arvid.land@sv.se) och begär återbetalning av  
200 kr. 

4. Nya deltagare i höst får en faktura på 600 kr. 

// Ola Bergström / Studieombud - SV 

VECKOSCHEMA 

Där ingen lokal anges gäller S:t Olofs föreningslokal, Slottsgatan 134 

Dag Tid Aktivitet Lokal Kontaktperson 

Måndag 10.00 

10.50 

11.40 

13-17 

Senior Power 

Senior Power 

Yin Yoga 

Bridge 

 Carmen Neemre                     0702-765777 

Carmen Neemre                     0702-765777 

Carmen Neemre                     0702-765777 

Jan Höög                          011-147274 

Tisdag 09.30 
11-15 

Natur & Kultur – sid 2 
Bridge 

Folkets park - P Leif Winqvist                           0706-831006 
Maud Nordlund                      0704-964201 

Onsdag 09.30 

 

10.00 
13-17 

Vrinnevipromenader 
 

Boule (sommar/höst) 
Bridge 

Tjalvegården 
 

Folkparken  

Lisbeth Lindberg                       011-144418 
Mona Podéus                          0703-627330 
Monica Arheimer                   0703- 418206 
Iréne Lind                            011-138493 

Torsdag 10.00 
 
10.00 

Linedance 
 

Linedance 

 Lisbeth Lindberg                       011-144418 

Mona Podéus                          0703-627330 

Christina B. Eriksson              0707-783245 

Fredag 13.00 Canasta   Gunnel Axelsson                     0709-686989 

Britt-Louise Persson               0702-458902 

Linedance – startar torsdag 27 augusti, vid vackert väder startar vi som vanligt ute hos Stina J, annars i 
lokalen. Anmälan till respektive ledare. 
Bridgeträffarna startar vecka 35, måndag 31 augusti kl. 13.00, tisdag 1 september  kl 11.00 
och onsdag  2 september kl. 13.00. 
Canastan träffas igen som vanligt på fredagarna kl 13. 
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 

Styrelse 

Ordförande 
Nils Thuleborn           0706-28 01 52 

Vice ordförande 

Christina B. Eriksson 0707-78 32 45 
 S:t Olofsbladet, annonser 

Kassör 
Bo Nilsson                   0709-15 24 33 

Sekreterare 
Siv Pettersson            0709-88 66 03 

Övriga ledamöter 

Margaretha Bergström 

 Friskvård och hälsa  0703-29 69 04 

Ola Bergström            0703-26 08 07 
 Studieombud - SV 

Anne Vilu                    0702-44 76 26 
 Program- & trivselgrupp 

Jan Månsson              0732-30 95 16 
 Medlemsregister 

Bert-Åke Waldo         0708-52 03 42 
  Resor    

Revisorer 
Britt-Louise Johansson 12 68 16 

Jan-Erik Lövbom         0705-65 70 64 

Valberedning 
Britt-Louise Johansson   12 68 16 

 - sammankallande 

Leif Persson                  070-5151068 

Kerstin Bråbo                     13 50 15 

Anita Frid           0707-46 00 54 

Funktionärer 
Bio/Cnema 
Leif V. Eriksson          0705-51 73 01 

 

Läkemedel 
Marianne Landström 31 20 37 

Pensionärsråd  (KPR) 
Norrköpings kommun 

Caisa Berglund        0709-58 34 26  

Funktionärer 
Pensionärsråd  (RPR) 
Region Östergötland 
Jan-Erik Lövbom      0705-65 70 64 

Programgrupp 
Anita Frid                  0707-46 00 54 
Anna Karlsson          0703-38 61 94 
Tony Sahlin               0762-26 43 54 
Kerstin Svensson      0703-66 26 12 

S:t Olofsbladet 
Leif V. Eriksson         0705-51 73 01 
Anna Karlsson           0703-38 61 94 
Solweig Andersson   0709-62 88 37 

Synombud 
Jan-Erik Lövbom        0705-65 70 64 

Trafikombud 
Jan Vilu                        0735-27 00 77 

Trivselgrupp 
Anita Norén                0766-45 11 79 
Hans Norén                 0766-45 11 79  

➢ ÅRSMÖTE - NU HAR S:T OLOF FÅTT EN 
HEDERSMEDLEM  

Den 25 februari hade S:t Olof årsmöte i Bingolokalen  
på Slottsgatan. Ordförande Nils Thuleborn hälsade 
välkommen och inledde med parentation samt tände ett 
ljus för de medlemmar som avlidit under 2019.  
   Nils Thuleborn omvaldes till ordförande på ett år samt 
omval av Jan Månsson, Ola Bergström och Bert-Åke 
Waldo på två år. Nyval skedde av Bo Nilsson på två år, 
som vid konstituerande sammanträde utsågs till kassör 
efter Kerstin Sundberg. Kerstin, som tyvärr inte kunde 
närvara vid årsmötet, kommer att avtackas vid ett 
senare tillfälle. Som ny medlem i valberedningen valdes 
Leif Persson. 

Som ett extra inslag så beslutade årsmötet att utnämna 
Zaga Busch till hedersmedlem med anledning av hennes 
100-årsdag. Ordföranden står för pratet och Anne Vilu 
överlämnar diplom och en vårlig tulpanbukett. 

➢ VÄLKOMMEN BO NILSSON - VÅR NYE KASSÖR! 

Bosse: - En ”08” som rymde från Årsta i 
Stockholm till Linköping 1969 för att bli en 
av de 200 första teknologer som togs in 
på LiTH / Linköpings universitet Tekniska 
Högskola.  
    Har därefter fört ett rörligt liv både vad 
gäller yrkesliv samt val av bostadsort. 

• Forskning/ kärnreaktorer – Studsvik / Nyköping 

• Internationell försäljning av nya tidens teknik – 
Ericsson / Rönninge 

• Startade tillsammans med tre partners 
utbildningsföretaget Informator för att fortbilda 
ingenjörer och 

• Företagsförsäljning - Televerket som blev Telia / åter 
till Östergötland och Norrköping.  

• Automatiska vägtullar – SAAB Combitec / pendling 
till Jönköping 

• Testverksamhet för motorer och miljömätningar -  
AB Svensk Bilprovning / MTC / Stockholm.  

• Familjeföretag och gamla hus via Linköping / 
Stockholm / Västervik 

Familj: hustru Elisabeth som vi också ofta ser på S:t 
Olofs aktiviteter samt två barn och barnbarn.  

Kuriosa: ”1974 LiTe Blås hade ökat från en handfull 
blåsare till ett storband och jag hade rott den första 
studentorkesterfestivalen i Sverige i land.” 

2016 var det sedan dags igen att flytta tillbaka till 
Norrköping för att få lika långt till barnbarnen i Småland 
och Stockholm. Resten är historia - tills S:t Olof undrade 
om jag kunde tänka mig att bli kassör - och där är vi nu. 
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OBS! Cnema har meddelat att de p.g.a. 
coronapandemin inte kommer att erbjuda 
pensionärsföreningarna i Norrköping någon 
seniorbio till hösten. I stället erbjuder de s.k. 
öppna visningar. Varje tisdag kl. 14 visas film 
för seniorer i Cnemas största salong (max 45 
pers). Totalt visas fyra olika filmer under 
september – oktober. 

 

 

Rabatterat biljettpris 70 kr för pensionärer. 
 
Biljetter köps direkt på Cnema eller via deras 
hemsida - http://cnema.se/  
 

September 

Min pappa Marianne 

8,15,22,29 sep kl 14.00 
Speltid 1 tim 50 min 

Oktober 

The Peanut Butter Falcon 

6,13,20,27 okt kl 14.00 
Speltid 1 tim 37 min 

November 

En officer och spion 

3,17,24 nov kl 14.00 
Speltid 2 tim 12 min 

December 

Unga kvinnor 

1,8,15 dec kl 14.00 
Speltid 2 tim 15 min 

 

Hösten 2020 

Liten lathund till viktiga datum 

Kalender – klipp ur och spara 

Anmälan / avanmälan 011 – 10 78 60 eller 

spfstolof@gmail.com  

Augusti Oktober November December 

17    Anmälan till  10/9,  
         24/9 

20   Café S:t Olof *) 

27    Klubbafton *) 

1    Café S:t Olof *) 

8   Soppkväll & ”Det  
      svenska dasset”  
      - avanmälan 5/10 

15    Café S:t Olof *) 
 -musikquizz 

 
 

22    Modevisning för  
        damer och herrar 
        - avanmälan 19 okt 

29   Café S:t Olof *) 
- frågesport 

5   Studiebesök Rådhuset 
- avanmälan 2 nov 
 
 

 
12   Café S:t Olof *) 
- i höstmörkret 

 
19  Klubbafton 
       - fri entré 

 

26   Café S:t Olof *) 

        - frågesport 

8   Julavslutning 
     - Alla tiders jul med  
      Östgöta Brasskvintett 

     -  avanmälan 3 dec 

 September 

3    Café S:t Olof *) 

10  Surströmming 
      - avanmälan 7/9 

14  Anmälan 8/10, 
       22/10, 5/11, 8/12 

17  Café S:t Olof *) 

     - surfcafé 

24  Vård och Omsorg 
       - avanmälan 21/9 

*) = Ingen anmälan 

 

Kansliet – Slottsgatan 134 öppet måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 10.00-12.00, telefon 011-10 78 60. 
Vi har sommarstängt 29/5 – 14/8 (öppnar den 17/8) samt från 11/12 2020 – 8/1 2021 

 

Hösten 2020 

http://cnema.se/

