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 Medlemsbrev vår – sommar 2023

Tiden går så fort och man ser när vi kommer fram till mars att det finns en början på 
våren. Vi har då en skönare tid att gå till mötes. När vi påbörjade arbetet med det nya 
programmet i november 2022 hade vi ännu inte kommit in i vinterperioden så det är svårt
att förutsäga hur kommande månader kommer att se ut vädermässigt, får vi en kall vinter, 
hur går det med elpriset ? Andra saker vi funderar på är alla dom pris-höjningar som vi 
haft under år 2022, kommer dom att fortsätta ? Vi måste ändå se framåt, tiden står inte 
stilla. Vi hoppas ändå på ett fint och bra år 2023.
Det program som vi tagit fram för den nya perioden kommer i stort sett att följa tidigare 
mönster med medlemsträffar, studiebesök, berättarcafé och en del resor. Vi har till viss 
del sett en återgång till det normala och att folk börjar komma igång utan rädsla för det vi 
tidigare haft under ett par år. Vi hoppas därför att vårt nya program ska göra att vi kan 
träffas och kan ha en trevlig samvaro. Ett bra sätt att komma ifrån den ofrivilliga 
ensamheten. 

Månadsträffar har vi som normalt första onsdagen i varje månad och vi börjar 
klockan 15 00.Tyvärr har vi p g a alla prisökningar tvingats att höja entréavgiften till 70:--
(sommarfesten har en högre avgift samt börjat kl 14 00.) Månadsträffarna har vi i stora 
samlingssalen Trivselhuset Bjursdalen utom sommarfesten den 7 juni som vi har i 
Granforsen.

Program vid månadsträff
1 mars Mjölby – Boxholms säkerhetssamordnare Roger Max kommer och pratar om 
säkerhet i Boxholm och om bedrägerier som seniorer kan råka ut för. Gen och Brittis 
kommer och berättar om sin bok ”Baktankar i Boxholm” Har även med ex för 
försäljning.

5 april Musik-Quiz med Gökarna. Två gubbar från Motala med bl a förflutet som 
revyartister kommer och underhåller.

3 maj Vi får besök av två hörselpedagoger, Marie Öberg och Bodil Eriksson som 
kommer att informera om hörsel och olika hjälpmedel mm.

7 juni Sommarfest i Granforsen kl 14 00. Vi kommer att servera mat och dryck som 
kommer att köpas från någon catering samt kaffe och någon kaka.
Dagens underhållare är Jan Fransén från Tranås med program FRÅN NÖJETS 
ESTRADER där han bl a presenterar låtar och visor som genom åren har roat fråm revy- 
och kabaré-scenerna. En del känner du igen, en del har du kanske aldrig hört.
Anmälan senast den 25 maj 2023 till någon i programkommittén.
För ev samåkning, samling vid Folkets Hus mellan kl 13 30 – 13 45.

6 september Glada Bonden kommer på besök och berättar om sin tillverkning av ost 
i Boxholm samt har med sig smakprover. Dom har även med ost till försäljning.



Berättarcafé i lilla samlingssalen på Trivselhuset Bjursdalen kl 09 00.Kaffe och 
bulle 40:-- Anmälan om deltagande minst 3 dagar före varje träff. Tel 070/626 60 91

19 april Marianne Holmbom berättar om sitt liv innan Boxholm.

Studiebesök
25 maj Vi åker till Åsbo Hembygdsgård Hybbeln som ligger vid Grönlund.
Där får vi en guidning av Sten Casparsson vid genomgång av olika byggnader.
Kostnad 40:-- per person och då ingår även kaffe.
Tid klockan 14 00. För dom som vill samåka samlas vi vid Folkets hus mellan 13 30 – 13 
45. Anmälan senast tre dagar före på telefon 070/626 60 91 eller 073/938 13 63.

Pubafton
22 mars Vi träffas för att ha en trevlig kväll med mat och dryck. Tid och plats kommer
att framgå på anmälningslistor samt på vår hemsida.

Resor
17 maj Resa runt sjön Sommen med många uppehåll. Buss från Boxholm kl 08 30.
Första uppehållet blir i Malexander där vi får en guidning vid hembygdsgården m m. Vi 
dricker kaffe (bussfika) Vi fortsätter sedan till Svalsjö där vi besöker Pers Mekaniska 
Kabinett med många kluriga uppfinningar. Lunch äter vi på Kisa Värdshus, varmrätt m. 
Sallad, måltidsdryck och kaffe. Efter lunch får vi en visning av Tidersrums kyrka. På 
hemvägen stannar vi vid Brostorps gårdsmejeri där det blir eftermiddagskaffe med 
ostkaka samt möjlighet att handla av deras produkter.
Återkomst till Boxholm ca 18 30.Anmälan senast 5 maj.
Pris per person 700:-- inkl bussresa, bussfika, guidningar/visningar, lunch och efter-
middagskaffe. Ansvarig SPF Stenbocken.

24 maj Resa till Karlstad m m. Guidad tur på  Lars Lerins Sandgrund för att se hans 
målningar. Därefter åker vi vidare till Nobels Björkborn för att höra om Alfred Nobels liv,
arbete och arv. På vägen upp och på hemvägen blir det stopp för bussfika. Lunch äter vi 
på tjusiga Alsters Herrgård. Buss från Boxholm kl 07 45 och åter kl 20 30. Pris per person
999:--. Ansvarig S:ta Birgitta, Vadstena Anmälan senast 11/5.

12 – 14 juni Bussresa till Stockholm för kryssning med Viking Lines nyaste fartyg 
Viking Glory till Åbo. Vi går iland och åker en guidad tur i Åbo samt besök på 
Sibeliusmuseet. Efter lunch åker vi till Nådendal där vi får en guidad vandring ca en 
timma. Vi dricker kaffe/våffla. Vi återvänder till Åbo och går på Viking Grace.
Bussen går den 12 juni från Boxholm kl 13 10 och vi beräknar var hemma vid lunchtid 
den 14 juni.
I priset ingår del i utsides 2-bäddshytt, mat på båten två kvällar samt två frukostar. Lunch 
i Åbo samt bussresa och båtresa. Pris per person med del i dubbelhytt 3275:--
Anmälningstid senast en månad före resans avgång.

Under sensommar, hösten kommer en del resor att anordnas, datum ej bestämda.
Resa till Åland med en övernattning i september. Ansvarig SPF Dacke
Kärlekens trädgård i Gryt, Valdemarsvik.                    ”         ”         ”
Kumla Skomuseum                                                          ”         ”    S:ta Birgitta



Kyrkresa i Östergötland                                                  ”         ”    Lysing.
Anmälan till resor kan göras till någon av nedanstående eller på våra träffar.  Berndt
Andersson telefon 070/626 60 91 eller Gerd Rosenlöf telefon 073/938 13 63 samt 
Thomas Johnsson telefon 076/391 15 53.
 

Studiecirklar Vi samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan som ger stöd och 
undervisning Finns något önskemål kontakta Anita Kierman telefon 0142/511 87.

Bokcirkel Vi har våra träffar på Atterbomsrummet på biblioteket. Tiden är 10 00 – 12 
15 den 18 januari, 15 februari, 8 mars. 12 april, 10 maj 14 juni och 13 september. Vi 
träffas för att läsa och diskutera böcker. Alla lånar samma boktitel, Om vi är osäkra kan 
biblioteket hjälpa oss att välja bok. Ring Anita Kierman och anmäl er. Telefon 0142/511 
87.

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

Folkhälsoansvarig
Karin Schönbäck telefon 073/045 08 66.

Trafikombud
Dag Johansson telefon 070/532 80 61

Kontaktpersoner för våra aktiviteter
Bridge måndagar kl 13 00 Kontakta Inge Kind telefon 070/225 76 52

Boule                                         ”       Sivert Sjögren telefon 070/294 06 08

Bokcirkel                                 ”       Anita Kierman     ”     0142/511 87
Kontaktpersoner inom Styrelsen
Ordförande Berndt Andersson tel 070/626 60 91 e-post bern  dt.linnea@gmail.com  
Sekreterare Ylwa Söderström   ”  070/569 11 20      ”     ylwa.soderstrom@gmail.com    
Kassör        Birgitta Johnsson   ”  076/323 56 45      ”     bigitta.perstorp@gmail.com

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 du får 
tidningen Senioren 9 nr/år. Medlemmarna är automatiskt försäkrade genom kollektiv 
olycksfallsförsäkring (mötesförsäkring) som gäller vid olycksfall i samband med SPF-
arrangemang. SPF är en partipolitiskt och religöst obunden organisation för pensionärer.

Medlemsavgiften är 250:--/år.
Entréavgift betalas vid månadsträffarna.

SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm
c/o Berndt Andersson, Rönnstigen 12. 595 70 Boxholm
Telefon 070/626 60 91
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