
 

 

 

 
 
 

Vår och sommarprogram mars- 

september 2020     
 

 
 
 

Hemsida: www.spfseniorerna.se/boxholm 

Du som har mejl, skicka gärna din mejladress till adresser@spfstenbocken.se 
 
Medlemsbrev vår -sommar 2020. 

Välkommen till en ny period med SPF Seniorerna Stenbocken. Vi ser fram emot en skön vår- och 

sommarperiod 2020 med trevliga och intressanta sammankomster och utflykter med rika möjligheter att 

lära och uppleva saker tillsammans. Gemenskapen är viktig och trevnaden är förut-sättningen för ett rikare 

liv. 

mailto:adresser@spfstenbocken.se


Månadsmöten har vi normalt första onsdagen i varje månad kl 15 00 och avgiften är 60:-- med undantag 

för sommarfesten som börjar kl 14 00 och kostar 250:-- . Månadsmöten är om inget annat anges tills vidare 

på Boxholms Brukshotell. Kaffe och lotteri samt aktuell information om kommande aktiviteter. 

Program vid månadsmöten 

4 mars    Modevisning med Seniorshop med Karin Merzbach från Vadstena. Vi behöver 3 damer och 2 

herrar som ställer upp som mannekänger. 

8 april    Johan Birath kommer och berättar om historiska händelser. 

6 maj     Trubaduren Martin Brandin- Beltramo från Linköping underhåller med visor från olika årtionden 

(1930 -2010) 

3 juni   Sommarfest på Lugnalandet i Sommen kl 14 00. Fisk alt kötträtt kommer att serveras. 

Underhållning av Lenas Trio. Vi tar oss dit med egen bil och möjlighet till samåkning från Folkets Hus, 

Boxholm mellan kl 13 30 – 13 45.  Anmälan till sommarfesten göres till Marie-Louise Sjögren, tel 070/534 

93 36 senast 20 maj 2020. 

2 september  Karl-Johan Norén kommer och berättar om sitt liv och sitt pågående författarskap. 

Berättarcafé i Gröna rummet på servicehuset Bjursdalen kl 09 00. Kaffe och fralla 20:-- Anmälan 

omdeltagande minst 3 dagar före varje träff.   Telefon 070/626 60 91. Program enligt nedan. 

19 februari Åke Carlsson berättar om hur labyrintspelet kom till och tillverkades under många år i 

Boxholm på hans fars företag m fl.  

18 mars  Sören Norrby berättar om sitt liv som sjökapten med resor på dom stora haven. 

Pubafton       

20 mars på Palace i Boxholm kl 18.00. Anmälan till Gerd, tel 073/9381363 senast tre dagar före. 

Studiebesök Den 13 maj hos Löts Gårdsmejeri, Löt Ryttargård, Gammelkil   för en guidning samt se deras 

tillverkning av bl a getost. I affären går det bra att köpa deras produkter. Samåkning från Folkets Hus , 

Boxholm kl 14 och vi beräknas vara på plats ca 14 30. 

Resor 

17 – 18 mars Besök på Hallwylskamuseet, Stockholm och resa med m/s Viking Cinderella. Guidad visning 

på Hallwylska museet kl 11 00, därefter lunch i Stockholm kl 12 30. Efter lunchen går det bra att fritt ströva 

omkring innan vi träffas och gemensamt åker till Vikingterminalen för incheckning och ombordstigning på 

båten. Kl 18 00 gemensam buffé inkl dryck. Dag 2 frukost och egna aktiviteter innan båten angör Stockholm 

kl 15 15.   Pris per person 850;-- inkl bussresa, busskaffe, inträde, guidning, lunch, båtresa med del i insides 

2-bäddshytt, buffé samt frukost. Tillägg för utsideshytt 2-bädd 56:--/pp, insides enkelhytt 125:-- eller 

utsides enkelh 230:-- Avresa från Boxholms Folkets Hus kl 06,45. Hemma igen vid 20,30-21,00. 

 

17 maj Dagsutflykt till Tjolöholms slott inkl bilutställning Classic Motor.   Kl 11, 15 Guidad visning av 

Tjolöholms slott. Kl 12,30 Lunch i Storstugan. Därefter går det bra att ströva omkring samt besöka 

Tjolöholm Classic Motor som är en av Sveriges största bilutställningar. Återresa ca 16, 00.   Pris per person 

675:-- inkl bussresa, busskaffe, inträde, guidning samt lunch. Avresa från Boxholms Folkets Hus kl 06,15. 

 



7 augusti Resa till Tattoo i Eksjö. Pris 590:--/person Anmälan senast 26/6 Avgångstid meddelas senare 

samt vad som ingår. 

27 augusti Resa till Torpa Stenhus och studiebesök hos Blåkläder.   Innan vi kommer till Torpa får vi en 

guidning genom gamla och nya Ulricehamn med omnejd. Kl 11 00 kommer vi till Torpa Stenhus som 2019 

utsågs till ett av Västra Götalands sju underverk och där vi får en guidning. Därifrån kom Arvid Stenbock 

som skänkte Boxholms Sätteri som morgon-gåva till sin hustru. Kl 13 00 äter vi lunch på Torpa Café och 

Restaurang.   Efter lunch åker vi till Svenljunga där vi gör ett studiebesök hos Blåkläder.  Pris per person 

650:-- inkl bussresa, 2xbusskaffe, guidning,inträde samt lunch. Avresa från Folkets Hus, Boxholm kl 07 00. 

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    12   februari   2020 ,  Den    11   mars  2020,   Den    15   april  2020,  Den    20   maj  2020,  Den    17   

juni 2020,   Den      9   september 2020 

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 

Stig Mjörnemo telefon 0142/31 059 

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 

  



Att vara med i SPF förgyller seniorlivet 

Du får nya vänner och social gemenskap. Du kan delta i resor och olika evenemang och 
aktiviteter. SPF bevakar våra intressen i samhället, skatter, pensioner, vård och boende. 
Medlemskap ger möjlighet till förmånliga försäkringar, företags-rabatter, samt att du får 
tidningen Senioren 9 nr/år. Medlemmarna är automatiskt försäkrade genom en kollektiv 
olycksfallsförsäkring (mötesförsäkring) som gäller vid olycksfall i samband med SPF-
arrangemang. SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för pensionärer. 
 
Medlemsavgiften är 250:- kronor/ år. 
Entréavgift betalas vid månadsträffarna. 
 

SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm 
Styrelsen 
c/o, Berndt Andersson 
Rönnstigen 12 
595 70 Boxholm 
 
tele: 070/626 60 91 

e-post: berndt.linnea@gmail.com 

 

 

 

 

 


