
Hej alla medlemmar i SPF Stenungsundsbygden. 
 
"Ingenting är längre som förut". Det kan vi väl alla hålla med om. Vi kan också 
hålla med om att vi måste hjälpas åt att göra allt för att hålla viruset stången. 
Det gör vi genom att hålla oss till de rekommendationer, som kommer från 
Folkhälsoinstitutet och SPF Centralt bla att genom hålla avstånd. Vi 70+ är 
jätteduktiga på detta och det är inte vår grupp som belastar sjukvården vad 
gäller antal sjuka. Men...om vi blir sjuka kan det bli allvarligt. Visst har det för 
många av oss varit en påfrestande tid. Inga besök av barn, barnbarn eller goda 
vänner. Det tar på humöret. Det har ändå varit lite lättare i sommar, eftersom 
vi kunnat träffas utomhus. Det kan vi förhoppningsvis göra länge än om hösten 
blir mild.  
Med anledning av allt detta så kommer vi inte att skicka ut något höstprogram 
utan de aktiviteter, som vi kan erbjuda, och som går att genomföra, kommer vi 
att presentera helt kort i detta brev. Men.......vi uppmanar alla ledare och 
cirkeldeltagare att ta kontakt med varandra så att alla är överens om hur ni ska 
göra. DET HANDLAR OM ETT EGET ANSVAR och vi från SPF kan bara 
rekommendera er att avstå, men vi kan inte förbjuda. Om något dyker 
upp, som inte finns med här, kommer vi annonsera i lokaltidningen. Vi behöver 
stora lokaler och vi jobbar på det med kommunen. 
Alla resor och medlemsmöten är självklart inställda. Det gäller också 
Seniordagen. 
 
Följande aktiviteter kommer att genomföras under hösten, som det ser ut nu. 
 
Lär känna din hembygd 
Ledare: Amanda Hjortsberg 
Start: 7/9      anmälan obligatorisk  
Kontakta Amanda tel. 0767- 959619 
 
Naturvandringar 
Ledare : Lennart Frennemo 
Start: 2/9     ingen samåkning 
Kontakta Lennart 0705-766155 
 
Svampkurs med rensning 
Ledare: Bosse Bertilsson 
Start: 16/9  
Kontakta Bosse 0767-702906 
 



Boule och Måndagscafe' 
Kontakta Irene Nilsson  0702-298676 
 
Läsecirklarna träffas i Fregatten 
 
Yoga 
Ledare: Ewa Axelsson 
Kontakta Ewa 0730-598859 
 
Har du/ni frågor? 
kontakta 
Lillemor 0709-987826 
eller 
Anna-Lena  0705-318595 
 

Nu kämpar vi vidare och hoppas att 2021 blir ett härligt år.  
 
Styrelsen för SPF Stenungsundsbygden 
Lillemor Arvidsson  ordf. 
 
 
 
 
 
 


