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Medlemsbrev   vår och sommar 2022

Nu  har vi återgått till mer normala aktiviteter. I det nya programmet har vi utöver våra medlemsträffar även 
tagit med resor, studiebesök och berättarcafé. Det känns också bra att vara tillbaka på Trivselhuset 
Bjursdalen. När vi tog fram det nya programmet hade vi en önskan att pandemin skulle ha ett slut som 
gjorde att vi skulle få komma tillbaka till dom tider vi haft utan rädsla för nya virustyper. Dom flesta 
seniorerna har fått  ett skydd av vaccin i 3 doser och ses som en viktig del för att undvika bli smittad. Det 
verkar som att vintertiden har väder som passar för  olika virus. För vårt nya program som är vår- sommar  
2022 får vi hoppas att det kommer att minska och allra helst helt upphöra. Under tidigare säsong hade vi en 
Pub-afton och vi kommer att anordna det under nästa period, höst-vinterprogrammet. En nyhet för i år, 
utöver dom endagsresor som vi anordnar tillsammans med Västra Kretsen se om det finns något intresse för 
en kryssning med Vikingline som är 4 dagar och går till Bornholm i Danmark samt Visby med avgång från 
Stockholm den 5 juni 2022. Vår sommarfest har vi den 1 juni på Lugnalandet i Sommen.  Vi hoppas att det 
nya programmet som vi tagit fram ska vara något som ska passa dom flesta och att det även kan locka nya 
medlemmar till vår förening.

Månadsträff har vi normalt första onsdagen i varje månad (gäller ej december och januari) 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 om kommande aktiviteter och resor m m. Månadsträffarna hålles i stora 
samlingssalen Trivselhuset Bjursdalen utom sommarfesten som kommer vi att ha vid Lugnalandet i 
Sommen.

Program vid månadsträff
2 mars Modevisning med Seniorshop, Karin Merzbach från Vadstena visa upp senaste vår- och 
sommarkollektioner. Vi behöver 3 damer och 2 herrar som ställer upp som mannekänger.

6 april Johan Birath kommer och berättar något från svunnen tid.

4 maj Underhållning av Boxholmstjejen Ester Huss som sjunger och spelar elorgel.

1 juni Sommarfest på Lungalandet i Sommen kl 14 00 Samåkning från Folkets Hus Boxholm 
mellan kl 13 30 – 13 45. Vi tar med dom som inte har egen bil. Som varmrätt går det att välja fisk 
eller kött med tillbehör samt kaffe och kaka. Underhållning av Lennart Gren från Skänninge.
Anmälan måste göras.

7 september På mångas begäran. Trubaduren Mathias Brandin-Beltramo kommer åter och 
underhåller oss.

 

Berättarcafé i lilla samlingssalen på Trivselhuset Bjursdalen kl 09. 00. Kaffe och fralla 30:--. 
Anmälan om deltagande minst 3 dagar före varje träff.   Telefon 070/626 60 91. 

13 april Sören Norrby berättar hur det var som sjökapten ute på dom stora haven.
 

Studiebesök



16 mars Samling vid Folkets Hus, Boxholm kl 13 30 för samåkning till ÖoB,s Centrallager i 
Skänninge. Efter besöket går det bra att besöka deras varuhus. Vi kanske kan göra något ytterligare 
besök i Skänninges centrum

18 maj Samling vid Folkets Hus,  Boxholm kl 13 30 för samåkning för att vandra i Åsabackarna 
vid Ljungstorp som är ett naturvårdsområde med en unik växtlighet. Efter att vi klarat av det dricker
vi eget medhavt kaffe innan det är dags för nästa besök i Ljungstorp hos konstnärerna Camilla 
Akraka och Niklas Malmström som visar sina alster och berättar om sitt arbete för oss.

• Resor   (vi vill gärna ha in intresseanmälningar för resor som Ni skulle vilja 
vara med på snarast möjligt eftersom antal platser ofta är begränsade)

22 maj Dagsutflykt till Tjolöholms slott och där väntar en spännande guidning som startat kl 11 
00 och slutar 12 30. Därefter lunch i Storstugan där det bjuds på hemlagad husmanskost från 
Halland. Efteråt finns det tid för eget strosande i slottets trädgårdar och varför inte titta in  på 
bilutställningen  Classic  Motor. Här kan det finns uppåt 1300 utställda fordon. Allt ingår i priset 
som är 675:-  inkl bussfika på nervägen.  Bra att veta: Från bussparkeringen är det ca 400 m lång 
promenad och från slottet till Storstugan är det omkring 800 m.
Ev får vi åka till Mjölby för att gå på bussen där, vi får besked senare om vi kan gå på i Boxholm.
Från Mjölby fjärrbussterminal går bussen kl 6 35. Arrangör SPF Seniorerna S;t Birgitta, Vadstena.

5 juni Kryssning med Viking Lines Cinderella från Stockholm till Bornholm och Visby och åter 
till Stockholm. Resan är under 4 dagar (3 nätter på båten) Bussanslutning från Boxholm beror på om
vi får ihop minst 35 deltagare inom Västra Kretsen. (annars får vi gå på i Mjölby) Priserna varierar 
beroende på vilken hytt man väljer och om man delar hytt eller vill ha singelhytt. Ett antal utflykter 
finns också att välja på. Ni kan gå in på Viking Line och klicka på sommarkryssningar så finns in-
formation. SPF Seniorerna Östgötadistriktet har ett avtal med Viking Line. Vi kommer att ha priser 
när vi tar upp anmälningar.

30 juli Resa till Eksjös Tattoo. Bussresa anordnas av Östgötadistriktet som står för resan.
Pris per person 575;-- och då ingår utöver buss kaffe vid ankomsten, lunch och entrébiljetter.
Tid för avgång från Boxholm samt hemresa från Eksjö kommer att meddelas senare. 

24 augusti Resa till Torpa Stenhus samt andra sevärdheter runt sjön Åsunden i Västergötland. 
Torpa Stenhus blev utsett till ett av Västra Götalands sju underverk för några år sedan. Det var där 
Stenbocks kom ifrån och där Gustav Wasa hämtade Katarina Stenbock till sin 3-dje hustru. Arvid 
Stenbock som grundade Boxholms Sätteri var bror till Katarina och var överståthållare i Vadstena.
Vi kommer att få en guidad busstur genom Ulricehamn med omnejd. Vi åker runt sjön Åsunden och 
besöker på resan ett antal kända gårdar äter lunch på Åsundsholm samt eftermiddagskaffe på Torpa 
Café. Vi har även bussfika på nervägen. Pris per person 850:-- Avresa från Boxholm kl 06 45.

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
Trevor Huges tel 076/449 67 47

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 Se hit alla läslystna SPF:are !! Det vore trevligt om vi skulle kunna starta om vår bokcirkel 
till våren. Vi träffas för att läsa och diskutera böcker. Vi lånar alla samma boktitel och träffas sedan och 
diskuterar bokens innehåll, språk osv. Om vi är osäkra vad vi ska välja kan biblioteket hjälpa oss att välja 
bok.
Vi har  våra träffar på Boxholms Bibliotek i Atterbomsrummet där vi får kaffe serverat till självkostnadspris 
och tiden är  kl 10 00 – 11.30 den 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni och 21 september 2022.

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. 070/294 06 08

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


