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Ett nytt år - 2021 väntar på oss …  
… och vi kan väl bara 
hoppas att det blir 
bättre än 2020. 
   Vi hoppas natur-
ligtvis på det bästa 
och satsar fullt ut 
med ett arrange-

mang i veckan. Vi bjuder in till inte mindre än nio 
caféer och bullar upp med många godsaker. Vad 
sägs om hallonkaka, bananbakelse och kärleks-
mums? OBS! att vi nu även vill ha anmälan till 
våra caféer. 

   Hur läget än ser ut till våren så fortsätter vi 
naturligtvis med våra utomhusaktiviteter; Vrinne-
vipromenader – onsdagar kl 9.30, samt tre 
planerade Natur- och kulturvandringar. Längre 
fram i vår startar Boulen igen på onsdagarna i 
Folkparken. Stadspromenaderna i Folkparken 
varannan tisdag gör uppehåll p.g.a. väldigt få 
deltagare. Du hittar kontaktuppgifterna till 
ansvariga på sidan 6 om du undrar över något.  

   Mera utomhus - för femte gång-
en presenterar vi den populära 
bildgåtan Var då då?. Vår egen 
”hovfotograf” Anna vill fortsätta få 
med oss ut på hälsosamma pro-

menader i vår vackra stad för att hitta nya platser 
och miljöer. Sammanlagt har hon gått drygt 15 
km för den här tävlingsomgången. Ta det som en 
utmaning! Senaste bildgåtan var lite knepigare, 
promenaderna blev lite längre, och uppmärksam-
heten fick skärpas. ”En stimulerande och lärorik 
sysselsättning,” enligt Claes Mossberg, som 
deltagit i varje tävling sedan vi började.  
 

Eftersom väldigt mycket är oklart 
inför våren så hittar du aktuell 
information om våra arrang-
emang på vår hemsida samt via 
annonser i NT. Dessutom kan du 
alltid ringa vår expedition må, ti 
och to kl 10 – 12 och höra efter 
vad som gäller. 

Nu önskar vi bara  att vi snart ska kunna 
lägga 2020 bakom oss och att 2021 ska bli 
ett Gott Nytt År!  

// Christina E-son 

 

 

 

 
 

Gott Nytt År alla medlemmar i S:t Olof 
- nu ställer vi om! 

Det passerade 2020 har för all 
föreningsverksamhet varit ett år 
som vi helst vill glömma. Nu stäl-
ler vi om till 2021 och hoppas att 
det kommer se bättre ut och att 
vi kan träffas igen. Vi i styrelsen 
har under året haft digitala styrel-
semöten varje månad för att pla-

nera hur vi ska komma igång med våra aktiviteter så fort 
det bara går. 
   Vi hoppas och tror att ni - alla våra 1.100 medlemmar - 
även under 2021 vill fortsätta vara medlemmar i S:t Olof. 
Ni är mycket viktiga i hela vår verksamhet och utan er 
inget S:t Olof. Vi behöver ert fortsatta stöd för att klara 
S:t Olof igenom Corona-krisen. Vi har fortfarande en 
lokal som står och ”tickar pengar” varje månad utan att 
ha några direkta intäkter från vår verksamhet. 
   Även om pandemin inte är över så är vår förhoppning 
att spridningen har minskat, så att vi åter kan börja 
träffas, om än i begränsat antal. Vi kommer att utnyttja 
bingolokalen som är ledig på tisdagar, där vi  har 
möjlighet att ta emot fler personer och ändå följa 
rekommendationerna att hålla avstånd. 
 
Styrelsen har beslutat att 
våra ”ordinarie” torsdags-
möten för tillfället blir 
tisdagsmöten i stället. 
 
   Vi vill dessutom redan nu meddela att vårt årsmöte 
kommer att flyttas fram till maj månad 2021, när vi tror 
och hoppas att restriktionerna ser annorlunda ut. 

 

- HÅLL UT! Vi ställer inte in – vi ställer om! Tillsammans 
klarar vi det här. Vi ser fram emot att träffas 2021. 

  

Nils Thuleborn 
 

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 
  

Kallelse till Årsmöte  
Tisdagen den 4 maj 2021 kl. 15.30 håller SPF  
Seniorerna S:t Olof samt Elsa och Signe Grandin’s 
Stiftelse årsmöte i Bingolokalen, Slottsgatan 130. 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på expeditionen 
samt på vår hemsida en vecka före mötet. Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan 
(23/3). Vi bjuder på fika och lotterier anordnas. 
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AKTUELLT 

AVISERING AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2021 

Fr.o.m.  2021 så kommer S:t Olof att tillämpa s.k. 
central uppbörd när det gäller inbetalning av våra 
medlemsavgifter. Detta innebär att vi inte själva  längre 
administrerar fakturering eller kontroll av inbetalningar 
av medlemsavgifterna utan att aviseringen för 
medlemskap i  SPF Seniorerna skickas ut och 
kontrolleras centralt direkt från vårt förbund. 
Inbetalningskortet för medlemsavgiften skickas ut i 
mitten av januari och betalning ska vara SPF 
Seniorerna centralt tillhanda senast den 28 februari. 
 

OBS! följande 
1. Inbetalning av medlemsavgiften skall alltså 

ske direkt till förbundet. Betalningen sker till 
bankgiro 505-1743 med angivande av det 
personliga OCR-nummer som finns angivet 
på respektive inbetalningskort. 

2. Du som har internetbank och sparat  
SPF Seniorerna S:t Olof som betalnings-
mottagare bör ändra mottagande bankgiro-
nummer enligt ovan. 

3. De medlemmar som har internetbank kan 
även anmäla att få medlemsavgiften betald 
via E-faktura. Dels slipper man då hålla reda 
på inbetalningskortet och behöver inte heller 
fylla i ett långt OCR-nummer vid betalning.   
Alla banker klarar att hantera e-faktura via 
sina internetbanker. Exakt hur de går tillväga 
skiljer sig lite åt beroende på bank. 
Dessutom hjälper du till att spara pengar åt 
SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår 
bättre av att vi skickar ut så få pappersfak-
turor som möjligt. 

➢ En hälsning från Eva Eriksson – 
förbundsordförande SPF Seniorerna 

Nu i dessa tider med många inställda aktiviteter i 
föreningarna, vill vi tacka våra medlemmar för fortsatt 
stöd och betona vikten av att fortsätta vara medlem. Nu 
behövs alla medlemmar mer än någonsin. 

 

➢ RUTAVDRAG 
Från och med 1 januari 2021 höjs rutavdrahet från  
50 000 kronor till 75 000 kronor. Fyra nya tjänster 
har tillkommit, som du kan söka rutavdrag för: 

• Tvätt av kläder och hemtextilier hos 
tvättinrättning, även transport till och från 

• Möblering av bostad, där även montering av 
möbler räknas 

• Transport av bohag till andrahandsbutiker, 
loppmarknader etc., även transport av bohag till 
och från magasinering 

• Enklare tillsyn av din bostad när du ex är 
bortrest, gäller även fritidshus när du inte är där. 

På Skatteverkets hemsida kan du se hur mycket 
rut- eller rotavdrag du har kvar att använda. 
 

➢ KOMMUNENS PENSIONÄRSRÅD – KPR 
Caisa Berglund som under många år varit vår 
representant i KPR har slutat och ersatts av Berit 
Adler, SPF Bråviken. Eva-Britt Österlund SPF S:t Olof 
är föreslagen som ersättare. Eva-Britt deltog i KPR 
Forum arrangerat av SPF Östgötadistriktet där 
representanter från förbundet samt SV pratade 
över ämnet ”att vara digital” samt Östgötatrafiken 
som informerade om det nya - så omdiskuterade – 
biljettsystemet.  
Slutligen ett tack till Caisa för hennes insatser och 
rapporter från KPR. 

➢    TIPS FRÅN VÅR WEBBREDAKTÖR!  
Vill du ha lite tidsfördriv - gå in på vår hemsida 
och klicka på "Bilder". Här kan du uppleva några 
roliga stunder med underhållning bland bilder 
och videofilmer från våra träffar. Något att 
längta till när pandemin har gått över! 

➢ VALBEREDNINGEN 
Valberedningen har börjat sitt arbete inför 2021 och tar 
tacksamt emot förslag på medlemmar till vår styrelse. 
   Är du själv intresserad eller känner någon som 
du tror skulle passa, så kontakta valberedningen 
så tar vi kontakt med den personen.  
– hälsar valberedningen – telefon nr se sid 7 

E-post är ett bekvämt, snabbt och 
för föreningen billigt sätt att 
kunna nå ut med viktig informa-
tion. Har du inte anmält din  
e-postadress, tag kontakt med vår 

expedition så hjälper vi till. Naturligtvis kommer vi 
även fortsättningsvis att annonsera i dagspressen 
samt på vår hemsida för att alla ska nås av vår 
information. 

➢ TIPS I CORONATIDER 
Använd Biblio – bibliotekets app för digitala 
böcker. I Biblio kan du låna, lyssna på och läsa 
ditt biblioteks e-böcker och ljudböcker. Biblio-
appen är kostnadsfri och fungerar lika bra på 
en mobil som på en surfplatta. 

  

https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/rotochrutminaavdrag.4.76a43be412206334b89800016638.html
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BILDGÅTAN: Var då, då? 

Den här gången blir Bildgåtan i en annorlunda tapp-
ning. Claes Mossberg, som deltagit i alla Var då då?, 
kom med ett förslag att vi skulle ha temat ”Offentlig 
konst i Norrköping”.  Intressant och bra förslag som vi 
beslutade att prova.  

   Tog därför kontakt med den utomordentligt duktiga 
guiden Åsa Birgersson och vi tog en lärorik 
skulpturvandring på fem km och två timmar. Den 
offentliga konsten bidrar till upplevelser, aktivitet, 
reflektion och kreativa livsmiljöer i vår stad. 

   Svaren finns inom Promenaderna och sträcker sig 
till Kungsgatan i väster. Tänk på att den offentliga 
konsten finns i hela stadsmiljön.  
Ditt svar vill vi ha senast den 17 maj; dragning sker 
på sommarfesten den 25 maj. Skicka ditt svar till 
spfstolof@gmail.com eller som vanligt brev. 
Vinnaren får fri entré till valfritt klubbarrangemang 
(inte ost- eller dryckesprovningar). Vid flera rätt svar 
dras en vinnare. Lycka till önskar  

Anna Karlsson – idé och fotograf 

 

 

➢ RESULTAT OCH RÄTT SVAR FRÅN BILDGÅTAN 
I S:T OLOFSBLADET NR 2 2020 

Vinnare: BJÖRN ÅGREN - GRATTIS BJÖRN! 

- Hej!  - skriver Björn - Så kul att 
vinna i denna tävling, som kräver 
så           långtgående färdigheter 
-   Den har hög knepighetsgrad 
och det är väl det som gör det så lockande att 
försöka hitta de olika objekten. Motion för kropp 
och knopp helt enkelt. Vinsten kom som ett ljus i 
november- och coronamörkret – den satt bra. 

➢ RÄTT SVAR TILL BILDERNA I NR 2 2020 

Nr 1 Vindflöjel på S:t Olofsskolan, norra 
Nr 2 Järnfigur i vila i Folkparken  
Nr 3 Rådhuset – trappan, vänstra pelaren 
Nr 4  Utsmyckning Drottninggatan 12 
Nr 5 Trappan från G Rådstugugatan till 
            Hörsalsparken. ”Mirre”, Helena Forsberg 
Nr 6  Philska skolan, Norra Promenaden 
Nr 7 Hantverkargatan 51, ”Livet i Norrköping”  
            Lennart Kindgren/Bertil Bagare,  
Nr 8 Linghallen, östra entrén, Gösta Almgren 
Nr 9 En s.k. kollersten på Laxholmstorget  

  

Var då då ? 

2 

3 

1 

4 5 6 

7 8 9 
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ARRANGEMANG – VÅREN 2021 

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

Avbokning till expedition senast torsdag före aktuellt arrangemang för att slippa betala. 
OBS! Träffarna är i Bingolokalen, Slottsgatan 130, om inte annat anges. Välkomna! 

För att slippa hantera växel såsom sedlar och mynt tar 
vi nu  emot betalning via Swish på våra träffar! 

Vid kontantbetalning ber vi dig  
betala med jämna pengar! 

Februari 

➢ 9 februari tisdag kl. 14.00  

➢ 11 februari, torsdag kl. 14.00 

STADSVANDRING  
- ”Offentlig konst i Norrköping” 
En vandring med Åsa Birgersson som guide – en vandring 
du inte får missa. Åsa berättar med stor inlevelse om 
konstverken och det som inte står i konstböckerna -  
intressant och rolig kunskap. Samling i Karl Johans Park. 
Vandringen sker i city och tar knappt 1,5 timme. 

• Kostnad –> 40 kr.  

• Anmälan tidigast 1 februari 

• Avanmälan senast 4 februari 

• Max 25 personer vid respektive datum 
 

➢ 16 februari, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – MUSIKQUIZ 
Denna gång har vi laddat med sång, musik 
och frågesport.  Annette Lind- 
ström och Miro Jankov underhåller. 

  Lotteri. 
 

• Entré + Kaffe + Mazarin –> 20 kr 

• OBS! anmälan tidigast 8 februari 
 

➢ 23 februari, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Bildspel! 
Vår egen hovfotograf Anna Karlsson har gjort ett bildspel 
med ett urval av hennes fina foton från våra träffar, resor 
och övriga arrangemang. 

• Entré + Kaffe + Vaniljbulle –> 20 kr  

• OBS! anmälan tidigast 15 februari  

Mars 

➢ 2 mars, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Hjärnkoll – återkommande favorit 
Nu tar vi nya tag med att gymnastisera 
hjärnan med kluriga  frågor i  ”Hjärnkoll”. 
Lotteri. 

• Entré + Kaffe + en God Bulle  –> 20 kr 

• OBS! anmälan tidigast 22 februari 

Januari 

➢ 12 januari, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Första träffen inför våren 
Vi börjar det nya året med att träffas för ett trivsamt 
café. Lotteri. 

• Entré + Kaffe + Wienerbröd –> 20 kr 

• OBS! anmälan tidigast 11 januari 
 

➢ 13 januari- OBS! Onsdag kl. 11.45 – 12.30 

LUNCHKONSERT I HEDVIGS KYRKA 

Kort föreläsning och därefter musik. 

• Fri entré / Ingen anmälan 

• Begränsat antal platser – så kom i tid 
 

➢ 19 januari- Tisdag kl. 18.00/18.30 

MUSIKPROGRAM I S:T JOHANNES KYRKA 

Varje tisdag erbjuder kyrkan ett musikprogram.  
Viktigt att vara på plats i god tid. 
   Tiderna när det börjar kan variera något beroende på 
när musikerna har möjlighet att komma. Se vår hemsida 
eller ring vårt kansli för aktuell information. 

• Fri entré / Ingen anmälan 

• Begränsat antal platser – så kom i god tid 

 

➢ 26 januari, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Ordagrant? 
Välkommen att vara med på en spännande och 
lärorik frågesport med frågor – tema  ”Ordagrant”. 
Lotteri. 

• Entré + Kaffe + Ostfralla –> 20 kr 

• OBS! anmälan tidigast 18 januari 

Februari 

➢ 2 februari, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – En stund tillsammans 
Snart är det alla hjärtans dag, så 
idag har vi bullat upp med 
kärleksmums.  
Vi träffas för att ha trevligt 
tillsammans under några timmar. 
Lotteri. 
 

• Entré + Kaffe + Kärleksmums –> 20 kr 

• OBS! anmälan tidigast 25 januari 

 

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. 
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ARRANGEMANG – VÅREN 2021 

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

Avbokning till expedition senast måndagen före aktuellt arrangemang för att slippa betala. 
OBS! Träffarna är i Bingolokalen, Slottsgatan 130, om inte annat anges. Välkomna! 

Mars 

➢ 9 mars, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Favoritkryss I repris 
Ännu en trevlig frågesport med Torbjörn 
Isaksson som återkommer med ett av 
sina  populära kryss - ”Sommarkryss”. 
Lotteri 

• Entré + Kaffe + Biskvi –> 20 kr 

• OBS! anmälan tidigast 8 mars 
 

➢ 16 mars, tisdag kl. 14.00 

INFORMATION TILL NYA 
MEDLEMMAR 
Denna eftermiddag bjuder vi in våra nya medlemmar i 
S:t Olof till informationsträff. Vi presenterar styrelsen, 
våra program, resor, kurser, friskvård och rabatter. 
Bildspel och rundvandring i våra lokaler.  
Vi bjuder på kaffe och Ryttarkaka. 

• Anmälan tidigast den 8 mars 

• Avanmälan senast 11 mars 

 

➢ 23 mars, tisdag kl. 17.00 

KLUBBAFTON – Vi gör ett nytt försök 

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

• Entré + Kaffe + kaka –> 20 kr 

• Plocktallrik  –> 70 kr 

• Korv med bröd –> 20 kr 

• Tilltugg –> 10 kr 

• Lotterier 

• Anmälan tidigast 15 mars 

• Avanmäl senast 18 mars 

April 

➢ 6 april, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Hallonkaka! 
Påsken är över och vi träffas igen. Lotteri. 

• Entré + Kaffe + Hallonkaka –> 20 kr 

• Anmälan tidigast 29 mars 

 

➢ 13 april, tisdag kl. 14.00 

ÖSTGÖTATRAFIKEN INFORMERAR 
Har du synpunkter på lokal- och regionaltrafiken. Passa 
på att träffa representanter från Östgötatrafiken och få 
svar på dina frågor  Lotteri. 

• Entré + Kaffe + Saltängsbulle –> 40 kr 

• Anmälan tidigast 5 april 

• Avanmälan senast 8 april 

April 

➢ 20 april, tisdag kl. 14.00 

CAFÉ S:T OLOF – Bananbakelse! 
Återigen laddar vi upp med ett ny liten 
frågesport för den som känner sig 
hågad. Lotteri. 

• Entré + Kaffe + Bananbakelse –> 20 kr 

• Anmälan tidigast 12 april 
 

➢ 27 april, tisdag kl. 14.00 

 
 

 
Pia Georgsson Asp, ordförande i Norrköpings 
demensförening håller föredrag om demens, samt 
berättar hur det är att vara anhörig till en person med 
en demenssjukdom. 

• Entré + Kaffe + Äppelknyte –> 60 kr 

• Anmälan tidigast 19 april  

• Avanmälan senast 22 april 

Maj 

➢ 4 maj, tisdag OBS! kl. 15.30  

ÅRSMÖTE I BINGOLOKALEN 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

• Kaffe och Ostfralla 

• Anmälan tidigast 26 april 

• Avanmälan senast 29 april 

 

➢ 18 maj, tisdag kl. 14.00 

➢ 20 maj, torsdag kl. 14.00 

STUDIEBESÖK VID BROSTUGAN 

Följ med till Brostugan vid f d 
Femöresbron där vi får ta del av 
allt som växer och frodas.  
• Medtag egen kaffekorg 

• Anmälan tidigast 10 maj 

• Avanmälan senast 17 maj  
Max 20 personer vid respektive datum 
 

➢ 25 maj, tisdag kl. 15.30 

SOMMARFEST – ÄNTLIGEN!! 
Grand Final! Traditionsenligt så avnjuter vi en 
gemensam ”sillunch” med alla goda tillbehör och 
avslutar med kaffe och kaka. Allsång och lotteri 

• Kostnad –> 170 kr 

• Anmälan tidigast 17  maj 

• Avanmälan 20 maj 

mailto:spfstolof@gmail.com
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           STUDIECIRKLAR 

Våren 2021 

i samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan 

                  

Anmälan till SPF S:t Olof mellan den 11/1 och 21/1 2021 
telefon 011 – 10 78 60 eller e-post spfstolof@gmail.com 

 

Senior Power - 12 måndagar, start 25 januari kl. 10.00  600 kr 

  - 12 måndagar, start 25 januari kl. 10.50  600 kr 

  Styrketräning för äldre med egna kroppen och band 

  som hjälpmedel, övningarna anpassas till deltagarna. 

YinYoga - 12 måndagar, start 25 januari kl. 11.40 600 kr 

  Lätt och mycket avslappnande form av yoga. 
Avgifter för VT 2021      
Eftersom höstens Senior Power och Yin Yoga aldrig kunde påbörjas p.g.a. Corona-läget justeras vårterminens 
deltagaravgift enligt nedanstående specificering. 

1. Deltagare som deltog våren 2020 och vill fortsätta i vår får en faktura på 400 kr (rabatten på 200 kr 
finns angivet på fakturan). 

2. Deltagare som deltog våren 2020 och vill fortsätta i vår och som redan erhållit återbetalning för de 
inställda träffarna våren 2020 får en faktura på 600 kr. 

3. Deltagare som inte vill fortsätta i vår och inte erhållit återbetalning 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 vår 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 7 
 
Bridge 

Folkets park  
- Parkering 

Olle Eliasson                             0763-09081  
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 

Eftersom väldigt mycket är oklart inför våren så hittar du aktuell  
information om våra arrangemang på vår hemsida samt via annonser i NT.  

Dessutom kan du alltid ringa vår expedition må, ti och to kl 10 – 12. 
011 – 10 78 60 och höra efter vad som gäller. 

  

mailto:spfstolof@gmail.com
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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 
 Medlemsregister 

Anne Vilu                    0702-44 76 26 
 Program- & trivselgrupp 

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   0730-312070 

Pensionärsråd  (KPR) 
Norrköpings kommun 

Eva-Britt Österlund      0705-10 36 11 

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 

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 

➢ VÅRA NATUR- & KULTURVANDRINGAR 

Hösten 2020 
Efter en vår då alla vandringar blev inställda p.g.a. 
den pågående pandemin kunde vi glädjande nog 
genomföra tre vandringar under hösten. Tyvärr 
rådde dock viss begränsning vad gällde möjligheten 
att samåka.  
   Den första vandringen var den sedan våren 
uppskjutna turen runt sjön Mäseln i Finspång. Döm 
om vår förvåning då bil efter bil anlände - till slut 
blev vi 35 personer och 20 bilar. Vi ockuperade 
nästan hela p-platsen vid Mäselns badplats. 
Vandringen c:a 7 km gick i fint väder.  

Efter anstormningen av 
deltagare och bilar vid 
första vandringen insåg vi 
att kommande vandringar 
inte kunde genomföras 
enligt programmet p.g.a. 
för få P-platser. Därför fick 

nästa vandring bli Abborrebergsleden - en repris. 
Trots löfte om regn var vi 15 vandrare och visst blev 
det ett fint regn som tilltog, men då var vi nästan 
tillbaka vid bilarna. 
   Årets sista vandring blev i Kättsätterskogen - delen 
mot Klockaretorpet, då vi kunde nyttja parkeringen 
vid Borgsmo skjutbana och fortsätta upp mot 
vattentornet. Här tog Olle täten i de för honom 
välkända trakterna från sina hundpromenader med 
Ivan. Vi blev 20 vandrare som gick en trevlig 
rundslinga på c:a 5 km och som vanligt kom regnet 
när vi var tillbaka vid bilarna 

Våren 2021 
Vi planerar för att kunna 
komma ut i skog och mark 
även under kommande vår. 
Då vi idag inte vet vilka förut-
sättningar som då kommer att 
gälla har vi inte bestämt vilka 
vandringar vi ska ge oss ut på, 
men allt beror på om vi kan 
samåka eller inte. Vi har ett 
flertal förslag – ett av de är Lunnsjöskogens natur-
reservat i Kvillinge,.  
   Vi har dock preliminärt bestämt att datumen för 
vårens vandringar blir 27 april, 11 maj och 25 maj. 
Annons kommer i NT c:a 1½ vecka innan vand-
ringarna. Du är också välkommen att besöka vår  
hemsida för mer information. 
   Tänk på att våra vandringar ofta går i terräng som 
kan vara kuperad. Underlaget har sten och rötter med 
snubbel- och halkrisk. Stadigt på fötterna, kängor 
e.dyl. rekommenderas liksom stavar. 
Väl mött i naturen Olle Eliasson och Leif Winqvist 

Vrinnevpromenaderna 
Även våra ”veckovandrare” i 
Vrinneviskogen har kunnat 
hålla igång verksamheten 
under höstens onsdagar. 
Valfri längd 3,5 eller 5 km 
med eller utan stavar. 
 

Fikapausen är alltid lika viktigt 

  



8 S:t Olofsbladet 

Cnema fortsätter 
erbjuda dagbio. 
Varje tisdag kl. 

14/14.30 visas ett urval av filmer från det gångna året. 
Totalt visas åtta olika filmer under februari - maj. 

Rabatterat biljettpris 70 kr 
för pensionärer. Biljetter 
köps direkt på Cnema eller 
via deras hemsida -  

                                                        - http://cnema.se/  

Februari Mars 

 
David Copperfield 

 
On the rocks 

 
Orca 

 

Sångklubben 

April Maj 

 

Summerland 

 
Min dotter Gloria 

 
Bageriet på Portobello Road 

 
Leva på hoppet 

En kylig förmiddag i Folkparken 

  
S:t Olofs boulegrupp avslutade 
sommaren med spel och grillning. 
Stilarna och kasttekniken varierar men 
målet är detsamma - att komma 
närmast ”Lillen”. Anna var fotograf och 
försökte hänga med i spelet. 

Kansliet – Slottsgatan 134 är öppet måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 10.00-12.00, telefon 011-10 78 60. 
Vi öppnar 11/1 och stänger för sommaren 28/5 – 15/8 samt under jul/nyår den 10/12 2021 – 9/1 2022 

 

Våren 2021 

http://cnema.se/

