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Ordförande informerar
Ja kära SPF – vänner. Vad säger man nu. Jo, att nu spottar vi i 
nävarna eller kavlar upp ärmarna eller vad som helst som betyder 
att nu ska vi göra allt vi kan för att få livet på rätt köl igen. Det 
innebär att vi fortfarande respekterar restriktioner, att vi inte tror att 
livet är som vanligt ännu utan att vi iakttar försiktighet men att vi 
ändå kan göra livet lite roligare än under den tid som varit. Detta 
sätter naturligtvis sina spår i vårt program som inte är lika fylligt 
som tidigare. Vi har ex  inga inplanerade resor men det behöver 
inte betyda att vi inte kommer att göra något alls utan vi avvaktar 
hälsoläget. 

Följ annonserna i lokaltidningen. Om vi hittar på något som 
inte står i programmet så annonserar vi.

När det gäller medlemsmötet 1 september och årsmötet så har vi 
lagt dem i Fregatten. Anledningen är att Stenungesalen är stor och 
entrén på Fregatten är rymlig. Det kommer ändå att krävas anmälan 
så vi har koll på antalet deltagare beroende på hälsoläget. 

Den som vill delta i våra medlemsmöten eller i någon annan 
av våra aktiviteter ex studiecirklar måste avstå om man 
uppvisar något symptom relaterat till Covid19. Även om man är 
vaccinerad eller har haft sjukdomen. OBS!

Om du/ni har några frågor eller önskemål så kontakta mig.

Lillemor tel. 0709- 987826 



Här kommer programmet för  
SPF:s aktiviteter hösten 2021

Medlemsmöten med underhållning, friskvård, resor, utflykter, studiebesök 
m.m. ger dig gemenskap och nya vänner. I höst är inte programmet lika 
omfattande som tidigare. På våra medlemsmöten lämnas intressant infor-
mation av olika slag, som inte specificeras här.  
OBS! 
Men kära vänner. Alla måste ha i minnet att under rådande förhållan-
den är det väldigt svårt att planera något som inte är aktuellt förrän 
senare i höst. Läs annonser i lokaltidningen. Om något händer så 
står det där!

Du/ni som har tillgång till dator, surfplatta eller smartphone med inter-
netuppkoppling besök gärna vår hemsida  https://www.spfseniorerna.se/
distrikt/bohusdistriktet/foreningslista/stenungsundsbygden/ 
Där kan man läsa om kommande aktiviteter.  
Eller vår Facebooksida: ”Medlemmar i SPF- Stenungsundsbygden” 
https://www.facebook.com/groups/192269808253693/?multi_perma-
links=1006697426810923 
Vi ger även information via e-post till de medlemmar som anmält en 
e-postadress!

Social gemenskap är friskvård, så vi förenar nytta med nöje! 
Sätt färg på tillvaron och kom med i någon av våra verksamheter! 
Priset på våra medlemsmöten är 100 kr med undantag för några speciella 
tillfällen, då särskilt pris tillämpas. För detta får du/ni information/underhåll-
ning, fika med tilltugg samt trevligt sällskap.

Bli en aktiv senior och må bra!

Hjärtligt välkommen!

Om du/ni har mailadress så skicka den till vår kassör Inge. 
Inge.enell@gmail.com

Kommunikation med styrelsen kan ske via våra mailadresser  
Se sista sidan i programmet!



Medlemsmöten
Medlemsmöte Fregatten Stenungesalen onsdag den  
1 september kl. 18.00
Nostalgikväll med Lars-Erik och Johan Frändberg.  
Elvis Elvis………! 
Fika, info från styrelsen och lottdragning.  
Äntligen får vi träffas och prata med varandra !!!! 
Sista anmälningsdag onsdagen 29/8 till Ingegerd Karlsson  
Tel. 0739-227797    e-post: ingegerd.l.karlsson@gmail.com

Årsmöte Fregatten Stenungesalen torsdagen 23 
september kl. 18.00
I år blir det inte ärtsoppa men något att äta blir det! 
Efter förhandlingarna blir det underhållning av Ucklums förenade röster.  
Anmälan till Lillemor Arvidsson tel 0709 -987826  
e-post: arvidsson.lillemor@gmail.com 
Sista anmälningsdag torsdagen 16/9

Julbord på Jörlandagården torsdag den 2/12 kl. 14.00 
Information från styrelsen 
Julbord och underhållning av Calle Bohlin som spelar gitarr och sjunger 
för oss 
Kostnad 250:- per person 
Bindande anmälan till Ingegerd Karlsson senast fredag den 26 november 
Tel. 0739-227797    e-post: ingegerd.l.karlsson@gmail.com

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



SPF-pub på Jordhammars Herrgård
Välkomna till Jordhammar på en pubkväll fredagen den 1 okt. kl 18.00 

Kom och lyssna till det gamla Ödsmålsbandet Apollo som spelar musik 
från 60 och 70-talet. Musik som ni säkert minns från er ungdom och säkert 
har dansat till. Dom spelar 20 minuter per timma, så ni kan sitta och ”tjöta” 
däri mellan.

Vi kommer att sitta på altanen, som har tak, och 
infravämare, ( om det är någon av damerna som är 
”frössen av sej”, så leta upp ett par gamla strumpbyxor 
och ta på er). Om ni har några gamla kläder i 
garderoben, från 60-talet, som ni går i, får ni gärna  
ta på dom, men det är inget tvång.

Jordhammar serverar en 60-tals buffé, till det 
”schangtila” priset 195:- där det även ingår kaffe och kaka.

I baren kan ni köpa den gamla goda ölen TT eller en grogg, som Tom 
Collins eller Gröna Hissen. Tyvärr har dom gamla fina vinsorterna 
Parador, Rioja Tinto, och Vino Tinto utgått ur systemets sortiment så 
ni får nöja er med ett modernare vin.

Vi tar 100:- i entré, för att betala orkestern. 
Passa på och utnyttja, att ni åker gratis buss inom kommunen. Busslinje 
nr 4 går från stationen 17.42 eller 18.02 eller några minuter senare från 
hållplats Kvantum. Hem går bussen från Kolhättan, 22.48, 23.18 eller 
00.18. Ni som bor i Ödsmål kan åka bussen andra vägen.

Anmäl er till Bosse Bertilsson, tel. 0767-702906 eller mail bosse.
obergen@gmail.com 
Eller Meta Bertilsson, tel 0708-633165 eller mail meta.b@telia.com

Välkomna SPF Stenungsundbygden

PS  Om ni har några vänner eller bekanta, som vill gå med, och inte är 
med i SPF, så bed dom ringa Inge, vår kassör och bli medlemmar DS.



Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



11-Kaffe i Spekeröd
Hej SPF:are i Spekeröd, jag tänkte vi skulle träffas i Spekeröds Bygdegård 
torsdagen den 9 september, kl 11.00.
Vi sitter ner och tar en fika och talar om vad ni vill att SPF skall göra i ert 
område. Vi kan även diskutera hur vi skall få in fler medlemmar till SPF, i 
Spekeröd. Har ni några vänner eller bekanta som inte är medlemmar, får 
ni gärna bjuda med dom till 11-kaffet.
Även övriga medlemmar i SPF, får gärna komma och dricka kaffe. 
Jag fixar kaffe och något tilltugg 
Hälsningar Bosse Bertilsson tel. 0767 -702906.

11-Kaffe i Ödsmål
Hej SPF:are i Ödsmål, jag tänkte vi skulle träffas i 
Ödsmåls Bygdegård torsdagen den 16 september, kl 11.00.
Vi sitter ner och tar en fika och talar om vad ni vill att SPF skall göra i ert 
område. Vi kan även diskutera hur vi skall få in fler medlemmar till SPF, i 
Ödsmål. Har ni några vänner eller bekanta som inte är medlemmar, så får 
ni gärna bjuda med dom till 11-kaffet.
Även övriga medlemmar i SPF, får gärna komma och dricka kaffe. 
Jag fixar kaffe och något tilltugg. 
Hälsningar Bosse Bertilsson tel. 0767- 702906

11-Kaffe i Jörlanda/Stora Höga
Hej SPF:are i Jörlanda/Stora Höga, vi tänkte vi skulle träffas på 
Jörlandagården tisdagen den 21 september, kl 11.00.
Vi sitter ner och tar en fika och talar om vad ni vill att SPF skall göra i ert 
område. Vi kan även diskutera hur vi skall få in fler medlemmar till SPF, 
i Jörlanda/Stora Höga. Har ni några vänner eller bekanta som inte är 
medlemmar, får ni gärna bjuda med dom till 11-kaffet.
Även övriga medlemmar i SPF, får gärna komma och dricka kaffe. 
Vi fixar kaffe och något tilltugg. 
Hälsningar Ingegerd Karlsson tel. 0739-227797 
Bosse Bertilsson tel. 0767-702906.

Om du har symptom som kan härledas till 
Covid19 så stannar du naturligtvis hemma.



Studiecirklar
Naturvandringar
Vi gör promenader i naturen på olika platser, ofta naturreservat eller 
naturvårdsområden, där valet beror på vädret. Vi kan även besöka 
natursköna områden i våra grannkommuner. 
Under hösten blir det sex onsdagsförmiddagar: 8 och 22 sept., 6 och 20 okt. 
samt 3 och 17 nov.

Start: Onsdag 8 september.  
Plats: Vi samlas på Sundahallens (Stenungsunds Arena) parkering kl.09.30. 
Ledare: Lennart Frennemo 
Ingen avgift, medtag kaffe 
Vidare information och anmälan till Lennart tel. 0705-766155 eller  
e-post l.frennemo@gmail.com

Gör klart
Många av oss har oavslutade handarbeten, som av någon anledning blivit 
liggande halvfärdiga. Varför inte träffas och låta oss inspireras av varandra 
och göra klart våra stickningar, virkningar, lapptäcken eller vad det nu kan 
vara.

Start: måndagen den 6 september kl 10-12 och varannan måndag 5 
gånger.  Plats: Vuxenskolan, CW Borgs väg 4.   
Avgift: 50 kr för samtliga gånger. 
Anmälan: Nina Myremark tel. 0708- 649181 eller Kerstin Bengtsson  
tel 0730- 652492.                                                                              

Digital kompentensutveckling
Vi avvaktar pandemiutvecklingen och återkommer med information 
om eventuella kurser i lokalpressen, mail och på vår hemsida och 
Facebooksida.

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



Släktforskning
Släktforskarcirkeln startar åter till hösten med start torsdagen den 2/9  
kl 10.00-12.00 och därefter var annan torsdag samma tid ytterligare 5 tillfällen 

I cirkeln fortsätter vi att med hjälp av Arkiv Digitals släktforskarprogram 
söka efter våra rötter, ta del av nyheter inom Arkiv Digitals släktforskarpro-
gram. Vi hjälps åt genom diskussioner att tolka i de digitaliserade kyrko-
böckerna och andra källor. 
Du som är intresserad hör av dig med en anmälan. 
Om du är intresserad och skulle vilja börja släktforska hör av dig.  
Ange om du har tidigare erfarenhet av släktforskning eller ej 
Datorvana erfordras.

Avgift: 50 kr för samtliga tillfällen 
Plats: Vuxenskolan C V Borgs väg 4 andra våningen höger 
Cirkelledare: Vivi-Ann Larsson e-post: vivilarsson4@gmail.com 
Mobil: 0706-247572

Max deltagare är 8 personer! Finns intresse från fler deltagare så finns 
möjlighet att ytterligare 1 grupp kan organiseras av cirkelledaren

Svampkurs med rensning, och eventuell tillagning 
och avsmakning.
Vi träffas någonstans, där det kan finnas svamp.  Jag skickar ett SMS om 
var vi skall träffas. Max 8 deltagare. 
Förhoppningsvis hittar vi svamp, som vi kan rensa ute i skogen, eller åker 
vi till Ödsmåls Bygdegård och smakar av den. Start en onsdag i slutet på 
augusti eller början på september beroende på om det har kommit något 
regn, som svampen måste ha för att växa. 

Tid mellan 11.00-14.00. 
Ledare: Bosse Bertilsson tel. 0767 -702906, e-post bosse.obergen@
gmail.com Kostnad mellan 150:- till 300:- beroende på om vi skall hyra 
lokal och provsmaka svampen.



Litteraturcirkel 1
Start: onsdag 8/9 kl.13.30 
Plats: Fregatten i Kaptensrummet på biblioteket 
Vi diskuterar då boken Kristin Hannah Himmel över Alaska 
Därefter träffas vi 29/9, 20/10, 10/11 och 1/12 
Ledare: Monica Frennemo tel. 0705-775635 och Betty Cronstrand   
tel.  0303-771339 
Cirkeln är fulltecknad

Litteraturcirkel 2 
Start: onsdag 15/9 kl. 14.30 
Då vi talar om vår ”sommarbok”; Samlade Verk av Lydia Sandgren.  
Därefter träffas vi 6/10, 27/10, 17/11 och 8/12 
Lokal: Kaptensrummet på biblioteket i Fregatten 
Ledare: Kerstin Tidlund tel. 0303-771787   
Biträdande cirkelledare: Astrid Gardshol tel. 0303-81519 
Cirkeln är fulltecknad

Litteraturcirkel 3 
Start: tisdag en 24/8 kl.11.00-13.00 
Därefter träffas vi 21/9,19/10,16/11 och den 14/12 
Vi läser «Vattendansaren av Ta-Nehisi Coates” Vi bestämmer sedan ny 
bok vid varje mötestillfälle.  
Lokal: Kaptensrummet på biblioteket i Fregatten 
Ledare: Lillemor Arvidsson tel. 0709-987826 
Max 10 deltagare.

Sång
Information om sångkören se annons i lokaltidningen 
Ledare: Inger Uneback 
Tel. 0703-264005.

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



Målning 
Vill du måla akvarell, olja eller akryl? Kom då till Ucklumgården på 
måndagar kl. 10.30-14.00. Eget material medtages. 
Start: måndag den 13 september med vernissage kl 11.00 
Anmälan: Karin Hörnfeldt tel. 0733-582123 
Kostnad: 100 kr för samtliga gånger.

Tillsammans mot ensamhet
Avvaktar samarbete med kommunen 
Återkommer med information i lokaltidningen!

Övrig verksamhet
Bridge  
Bridgen startar den 1 september kl. 12.30 
Plats: Föreningslokalen Nytorps Backe. 
Upplysningar och anmälan till Roland Wentzel tel. 0705- 579461 
Avgift: 100 kr för samtliga tillfällen

Säkrare seniorer
Studieförbundet Vuxenskolan och Civilförsvaret erbjuder SPF-föreningen 
kostnadsfria kurser under rubriken ” Säkrare Seniorer ” Kursen på 3 
timmar innefattar allt som berör vår säkerhet bl.a. i hemmet, brand, 
hjärtlungräddning och inte minst kunskap om hjärtstartare. Max deltagare 
beroende på FHM och eventuella restriktioner

Tid: 8 oktober kl 09.00 
Plats: meddelas senare i annons i lokaltidningen.  
Instruktör: Hans Granqvist från Civilförsvarsförbundet. 
Ingen avgift 
Anmälan till: Lillemor Arvidsson tel 0709-987826

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



Tunnbrödsbakning i vår storugn
Tunnbrödsbakning i vår ugn på gamla Ekenässkolan. Lördag och söndag, 
den 20-21 november, kl 10.00. 
Fyra deltagare per dag. Anmälan senast den 15 nov, till Bosse Bertilsson 
Tel 0767-702906. 
Ledare Lisbeth Adielsson o Bosse Bertilsson. 

Vinprovning på Solliden med Pia Holmstedt
Den 15 september kl 18.00 provar vi vitt vin. Därefter äter vi några 
smårätter som passar till vitt vin. Pris 295 kr.
Den 6 oktober kl.18 är det rött vin som vi provar och därefter äter några 
passande smårätter. Pris 295 kr
Den 27 oktober kl 18 provar vi dessertvin och äter något gott i samband 
med provningen. Pris 295 kr.
På grund av rådande pandemi är antal platser begränsat, så först till kvarn gäller.
Anmälan görs till Pia på Solliden  
tel 0303-69870

Seniordagen
Fredagen den 22 oktober kl 10.00 - 15.00 på Fregatten.  
Kommunen i samarbete med SPF och PRO står för programmet. 
Där ingår många intressanta utställningar och föreläsningar, samt 
underhållning och information. Se mera om detta i särskild information, 
som kommer att finnas på bl.a. på biblioteket några veckor före 
seniordagen. Ingen kostnad. Kom och gå när du vill.

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



Friskvård
Seniorgympa med Friskis & Svettis 
Seniorgympa som är speciellt anpassad för dig som är lite äldre, med lite 
lugnare tempo vad gäller musik och rörelse. Inga hopp. I lokalen finns 
också ett välutrustat gym. Det finns instruktörer och rimliga priser på 
dagtid.  
Varje vecka anordnas vandringar utomhus med varierande 
svårighetsgrader. 
Upplysningar och anmälan till Friskis & Svettis tel. 0303-88887

Mattcurling
På grund av pandemin har vi problem med att få tillgång till lokal, men vi 
undersöker olika alternativ. 
Vi kommer att meddela alla som spelat tidigare när vi hittat en lösning. 
Nya intresserade kan kontakta Arne Alexandersson 0706-089207 
eller Kjell Johansson 0730-668787 för information.

Boule
Spelas på Stenunge Bouleklubbs banor i Doteröd  
Kontakta: Irene Nilsson tel. 0702-298676 för mer information

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.



MediYoga
Mediyoga är en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk häl-
so-sjukvård och friskvård och kan utföras av alla sittande på stol eller på 
mjuk träningsmatta. Du kan även använda en skön vilstol eller brits om 
man ej kommer ner på golvet.  
Om du är i behov av hjälp med stress, huvudvärk, sömnsvårigheter,  
ryggproblem, hjärt-kärlsjukdomar mm, - så är detta något för dig. 

Passen varar 1 ½ tim.  
Ledare: Monika van den Hoogen, sjukgymnast.  
Plats:  Myggenäs fritidsklubbs klubbstuga MFK Fågelvägen 
Start: Förslag på dag onsdagar 10.00 eller torsdagar 16.00 
Kostnad: 2000kr för 10 ggr, eller Boka per gång vid mån av plats  
220kr/gång - anmäl till Hoogens rehab  
Anmälan: www.sv.se/vast eller kundtjänst 010-3300900  
För mer info: www.hoogensrehab.se, tel: 0760-215161  
Arrangör: Hoogens Rehab och SV Väst 

Livsyoga
Vi fokuserar på helheten, den fysiska kroppen och även på den mentala 
biten liksom andningen som är mycket viktig. Det kan ta några tillfällen att 
förstå innebörden och det grundläggande tankesättet. 
Kontakta ledaren Ewa Axelsson för mer information tel. 0730-598859  
Tid: Måndag 20 sept. kl 19.00-20.30
Plats: Kopperskolans gymnastiksal
Instruktör: Ewa Axelsson
Avgift: 1080kr/10ggr (för medlemmar i SPF)
Anmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan 010-3300900



Friskvård i Stenungsund Arena
För information ring 0303-738372

Måndagscafeet
Vårt måndagscafe’ kommer tillbaka den 27 september och pågår  
fram till och med den 6 december. 
Nytt för hösten är att man varvar digitalt möte kl 14 -15 med fysiskt möte kl 
13 -15 i Skonaren varannan vecka.  
SPF och SV har ansvaret för hälften av programinnehållet och PRO och 
ABF för hälften. 
Liksom i våras sker detta i samarbete med Kommunen. 
Ytterligare information kommer att finnas i Lokaltidningen.

Fredagscaféet
Varje fredag kl 11 har du haft möjlighet att besöka fredagscaféet i Skonaren 
1 på Stenungestrand. Kirsti från SPF har varit engagerad i det, men 
behöver hjälp. Om du är intresserad så hör av dig till Kirsti tel 0303-83233 , 
0709-671441. Det hade varit trevligt om vi kunde komma igång igen

Eftermiddagsbio på Fregatten
Från och med onsdagen den 15 september och tills vidare visas filmer 
varje onsdag klockan 14 till reducerat pris på Fregatten bio. 
Nytt för i år är att det finns möjlighet att föreslå film.

Om du har symptom som kan härledas till Covid19 så 
stannar du naturligtvis hemma.
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Styrelsen 
Lillemor Arvidsson, ordf.                           
0709-987826 
arvidsson.lillemor@gmail.com 
Anna-Lena Ahlmark, v.ordf.                             
0705-318595 
al.ahlmark@telia.com 
Inge Enell, kassör 
  0706-822283                                            
inge.enell@gmail.com                                      
Ingegerd Karlsson, sekr.                              
0739-227797  
ingegerd.l.karlsson@gmail.com 
Jan Emanuelsson, ord.led. 
0705-726009                                 
jan.emanuelsson@telia.com                           
Bo Bertilsson, ord.led                                       
0767-702906  
bosse.obergen@gmail.com  
Gunborg Nordberg, ord.led 
 0702-737379                            
gunborg.nordberg@telia.com             
Ingela Ström, ord led 
0703 938528 
 ingela.strom.50@gmail.com 
Jan Witthed ord led 
0731-005449  
jan@witthed.se 
 
                                                              
Arbetsutskott 
Lillemor Arvidsson 
Anna-Lena Ahlmark 
Ingegerd Karlsson 
Inge Enell 
Pressombud Ingegerd Karlsson 
 
Revisorer 
Bror Wennström
b.wennstrom@telia.com

0705-906292

Rune Niklasson
runnik@telia.com
Gunnar Ljungström ers 
483goj@gmail.com
                                                  

073-3295100

0707715586

Valberedning

Lennart Frennemo, 
sammankallande

0705-766155

Marianne Törnblom 0761-667373

Jan Asp             0702961074

Programkommitte’ 
Lillemor Arvidsson, sammankallande  
Jan Emanuelsson, Anna-Lena Ahlmark, 
Bo Bertilsson och Ingegerd Karlsson 

Resekommitte’ 
 Lillemor Arvidsson sammankallande
 Bo Bertilsson Ingela Ström

Områdesansvariga 
Stenungsund:  
Lillemor Arvidsson 
0709-987826 
Anna-Lena Ahlmark 
0705-318595 
Ödsmål: Bosse Bertilsson 0767-702906
Svenshögen/Ucklum: 
Amanda Hjortsberg 0303-776445 
Jörlanda/Stora Höga  
Ingegerd Karlsson, 0739-227797  
Britt-Marie Gustavsson 0760-238323

Medlemsmatrikel 
Inge Enell

Hemsida 
 Jan Emanuelsson, adjungerad Jan Witthed 

Facebook  

”Medlemmar i SPF-Stenungsundsbygden” 

Kommunala pensionärsrådet 
Ordinarie ledamöter:Gunborg Nordberg
 Bo Bertilsson, Anna-Lena Ahlmark 
Ersättare: Ingela Ström, Inge Enell 

Föreningens bankgironr.  
330-0092 

Swichkonto 123 528 21 16 

 



 

 

 

SPF samarbetar med 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Studieförbundet Vuxenskolan arbetar för att ge dig ett så rikt utbud av cirklar, 

föreläsningar och kulturarrangemang som möjligt. 

På vår hemsida kan du söka efter cirklar i närområdet som intresserar just dig. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har idéer, frågor eller 

synpunkter. 
 

 

 

Vi har inga fasta kontorstider -  

kontakta oss gärna, så vi är  

på plats när du kommer! 

Du kan ringa eller maila till oss! 

 

  

 

SV Väst Stenungsund/Tjörn Kontakt: 

C W Borgs väg 4   Verksamhetsutvecklare 

Växel 010-33 00 900  Ann-Marie Myllykangas  

E-post: vast@sv.se   Tel. 010-33 00 913   

Hemsida: www.sv.se/vast                  E-post: ann-marie.myllykangas@sv.se 


