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Medlemsbrev höst . Och vinter 2020 - 2021
Välkommen till en ny period med SPF Seniorerna Stenbocken. Tyvärr blev tidigare period inte vad vi från 
början hade planerat. Efter att vi haft vår medlemsträff i mars 2020 fick vi på grund av coronavirus ställa in 
alla övriga träffar och program som vi skulle haft under första halvåret. Vi hoppas nu att det nya programmet
ska kunna genomföras fullt ut. Fr o m oktober (om allt är normalt igen) kan vi kanske dessutom flytta 
tillbaka till Trivselhuset Bjursdalen. Om vi kan ha våra månadsträffar men inte vara på Trivselhuset 
Bjursdalen kommer vi antingen vara kvar på Brukshotellet eller ev annan lämplig lokal. När det gäller 
vilken lokal vi har våra träffar kommer vi att informera på vår hemsida,på anslagstavlor samt i 
Boxholmsbladet. Det gäller även om vi p g a corona-pandemin måste ställa in någon av våra månadsträffar 
eller andra aktiviteter f r o m oktober 2020.  Det nya programmet som vi tagit fram har vi till större delen 
satsat på underhållning av olika slag.

Månadsträff har vi normalt första onsdagen i varje månad (gäller ej december och januari) kl 15.00 
och avgiften är 60:-- med undantag för julfesten som börjar kl 16.00 och har en högre kostnad. Kaffe och 
lotteri samt aktuell information om kommande aktiviteter och resor m m. Månadsträffarna hålles i stora 
samlingssalen Trivselhuset Bjursdalen. (Julfesten i stora matsalen).

Program vid månadsträff
7 oktober  Underhållning av ”Sega Gubbar” från Borensberg. En manskör på 13 personer framför allt från
skönsång till lättare, välkända ”slagdängor” med ackompanjemang och som leds av två charmanta damer. 

4 november   Lennart Johansson kommer att berätta om biodling. Han presenterar det med ett power 
pointprogram med bilder. Har även med sig honung för försäljning.

9 december Julfest med traditionellt julbord. OBS kl 16.00.
Underhållning av trubaduren Mathias Brandin-Beltramo som sjunger visor från olika årtionde (1930 – 2010)
och naturligtvis även julvisor. Det kan också komma hemliga gäster som får inleda julfesten.

Anmälan till julfesten göres till Marie-Louise Sjögren, tel 070/534 93 36 senast 30 november 2020.  

13 januari  Gudrid Hansen,författare och känd från Corren TV där hon tillsammans med Johan Birath 
och Ulf Holmertz diskuterade olika saker. Hon kåserar och bjuder på ett program som böljar mellan 
vemodig värme och burleska krumsprång med mycket glädje. 

3 februari   Årsmöte. Parentation hålles för under året bortgångna medlemmar samt sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på kaffe och tårta.
Underhållning av komikern, sångare och historieberättaren Kai Lärka.

Berättarcafé i lilla samlingssalen på Trivselhuset Bjursdalen kl 09 00. Kaffe och fralla 20:--. 
Anmälan om deltagande minst 3 dagar före varje träff.   Telefon 070/626 60 91. Program enligt nedan.

14   oktober   Sven-Olof Friman berättar om hur det var att arbeta på vägförvaltningen samt kanske någon 
episod om sin släkting ”Göken”
 
18 november  Gustav Hörling berättar om sin uppväxt i Blåviks socken m m.

20 januari Sören Norrby berättar hur det var att jobba som sjökapten på dom stora haven.

Pubafton      

21 oktober på Palace i Boxholm kl 18.00. Mat och dryck får var och en bestämma själva.
Anmälan till Gerd, tel 073/938 13 63 senast tre dagar före.



Studiebesök Den 28 oktober gör vi ett studiebesök hos ÖoB på deras centrallager i Skänninge          
kl 14.00. Samåkning från Folkets Hus Boxholm kl 13.30. Anmälan senast 3 dagar före besöksdagen.

Resor 
Vi hade tidigare planerat för en julbordskryssning på M/S Birka den 19 – 20 november 2020.
Tyvärr har styrelsen för Birka beslutat att lägga ner sin verksamhet och därmed försvinner det 
alternativet.

En annan resa som vi ännu inte fått klart med är en julmarknadsresa till Arboga. Skulle den bli av 
kommer vi att annonsera på anslagstavlor samt på medlemsträffar vilken dag som gäller för den 
resan.

Anmälan till resor m m kan göras till någon av nedanstående.
Berndt Andersson tel 070/626 60 91, Gerd Rosenlöf tel 073/938 13 63
Ylwa Söderström   tel 070/569 11 20, Birgitta Carlsson   076/327 73 68
Birgitta Johnsson   tel 0142/590 39

Studiecirklar Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som ger stöd och undervisning. 
Finns det önskemål om någon studiecirkel kan Ni kontakta Anita Kierman på telefon 0142/511 87.

Bokcirkel Följande dagar kan Ni träffas för att läsa ur en bok samt dricka kaffe. Platsen är på 
Trivselhuset i Gröna rummet kl 10 00 – 12 00.
Den 9 september, 21 oktober, 11 november och 2 december 2020 samt 14 januari och 10 februari 2021

Representanter för KPR   (kommunala pensionärsrådet)  
Anita Jönsson telefon 070/349 34 13
Anita Kierman telefon 0142/511 87

Folkhälsoansvarig
Elisabeth Ekman telefon 070/544 31 65

Trafikombud
Dag Johansson telefon 070/532 80 61

Kontaktpersoner för våra aktiviteter.                            
Bridge: Måndagar Kl. 13.00   Kontakt  Inge Kind  Tel. 070-225 76 52.

Boule:  Tisdagar    Kl.   13.00      Kontakt  Sivert Sjögren Tel. 0142-50491

Bokcirkel:  Onsdagar Kl. 10.00:  . Kontakt  Anita Kierman.  Tel. 0142-511 87

Seniorsurf: Möjlighet att anmäla sig till Seniorsurf kan göras till Tor-Erik Kierman om 
intresse finns startar vi en studiecirkel för detta. Tel 070-364 10 81.

Vi hoppas at vi med deta program kan återuppta vår verksamhet och
vill hälsa såväl gamla som nya medlemmar välkomna tll våra träfar 
och en trevlig gemenskap.



At vara med i PaF örrgyller seniorlivet
Du får nya vänner och social gemenskap. Du kan delta i resor och olika evenemang och 
aktviteter. PF  bevakar våra intressen i samhället, skater, pensioner, vård och boende. 
Medlemskap ger möjlighet tll förmånliga försäkringar, företags-rabater, samt at du får 
tdningen Penioren 9  nr/år. Medlemmarna är automatskt försäkrade genom en kollektv 
olycksfallsförsäkring (mötesförsäkring) som gäller vid olycksfall i samband med PF -
arrangemang. PF  är en partpolitskt och religiöst obunden organisaton för pensionärer.

Medlemsavgifen är 250:- kronor/ år.
Entréavgif betalas vid månadsträfarna.

PF  Peniorerna Ptenbocken Boxholm
Ptyrelsen
c/o, Berndt Andersson
Rönnstgen 12
59 5 70 Boxholm
tele: 070/626 60 9 1
e-post: berndt.linnea@gmail.com


