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Medlemsbrev  vår - sommar 2021
Välkommen till en ny period med SPF Seniorerna Stenbocken. När vi tog fram programmet för höst 2020 – 
vinter 2021 som var fr o m oktober 2020 – februari 2021 kunde vi inte tro att Covid-19 pandemin skulle få 
så förödande konsekvenser för hela vårt samhälle. Även om Sverige inte stängt ner som en del andra länder 
har vi bl a haft besöksförbud på äldreboende, begränsat antal deltagare vid sammankomster samt avrådan att
barn och barnbarn inte skulle besöka sina föräldrar, i synnerhet 70+are.  P g a detta har vi som alla andra fått 
ställa in månadsträffarna fr o m april 2020. Den 7 oktober hade vi en träff i Folkets Park där deltagarna fick 
gå en tipspromenad samt spela boule. Även om vi inte vet hur dom kommande månaderna kommer att se ut 
när det gäller Covid-19 har vi tagit fram ett nytt program för vår – sommar 2021 med möjlighet till 
revidering. Vi hoppas naturligtvis att kunna genomföra det och skulle det inte gå inomhus så kanske vädret 
gör att vi kan ha utomhusaktiviteter istället. Vi måste tro på framtiden. Tills vidare måste vi ta upp 
förhandsanmälan till våra träffar. Vi räknar med att fram till april har dom flesta 65+ fått sin vaccinering.

Månadsträff 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 har en högre kostnad. Kaffe och lotteri samt aktuell 
information och underhållning. Var vi kan hålla våra träffar kommer vi att annonsera i Boxholmsbladet, 
affischera samt informera på vår hemsida. Eftersom vi för närvarande inte får vara mer än högst 8 personer 
har vi fått besluta om att ställa in årsmötet som annars enl stadgarna ska vara i februari månad. Förbundet 
har lämnat dispens för att flytta mötet till någon annan månad under första halvåret 2021. Vi räknar med att 
ha det den 5  maj 2021.

Program vid månadsträff
3 mars   Inställt p g a fortsatt osäkerhet ang smittorisk och vaccinering.

7 april  Underhållning av komikern, sångaren och historieberättaren Kai Lärka.

5 maj Årsmöte Parentation hålles för under året bortgångna medlemmar samt sedvanliga årsmötes-
förhandlingar. Föreningen bjuder på kaffe och tårta. Underhållning av trubaduren Mathias Brandin-Beltramo
som sjunger visor från olika årtionde (1930-2010). Fri entré.

 2 juni sommarfest  vid Fem Rum och Kök i Malexander där vi får avnjuta en av dem 
komponerad sommartallrik samt lättöl eller läsk samt kaffe och kaka. Underhållning. Pris per person kronor 
150:--
Tid kl 14 00 samt anmälan om deltagande senast 21 maj till Berndt Andersson tel 070/626 60 91, Gerd 
Rosenlöf tel 073/938 13 63 eller Ylwa Söderström tel 070/569 11 20
Samling vid Folkets Hus för samåkning kl 13 00 – 13 15 och för dem som ev vill ha skjuts.

1 september 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. 
 

Förhandsanmälan till våra träffar tas upp vid föregående träff eller senast 4 dagar före 
resp träff. O B S Sommarfesten senast 21 maj 2021

Pubafton  24 september 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     , berättarcafé eller resor   har vi inte planerat under vårt vår- sommarprogram 
eftersom vi inte vet något om hur det kommer att utveckla sig med coronapandemin. Inför nästa program 
höst – vinter 2021 – 2022 räknar vi med att vaccineringen är genomförd och att vi då kan ta upp detta på vårt
program igen.

Resor 
Några resor har vi f n inte planerat. Vi kommer på våra träffar rapportera om vi har några resor på 
gång och då finns även möjlighet att anmäla sitt intresse att bli med. Vi kommer som tidigare att 
samarbeta med övriga föreningar inom Västra Kretsen när det gäller resor. 

Förslag på resor, berättarcafé, studiebesök eller underhållning 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, 12 maj, 9 juni och 8 september kan Ni träffas för att diskutera en bok som 
lästs mellan dom olika träffarna samt dricka kaffe. Platsen är på Brukshotellet   kl 10 00 – 12 00. Anmälan 
till Anita Kierman tel 0142/511 87  

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 att vi med detta program kan återuppta vår verksamhet och
vill hälsa såväl gamla som nya medlemmar välkomna till våra träffar 
och en trevlig gemenskap samt vara ”Tillsammans mot ensamhet”.



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
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