
 

  Information från SPF seniorerna Svalan Partille
Hoppas ni alla har haft en skön sommar

Hur hösten kommer att bli är det svårt att förutse. Vi har bokat lokal för månadsmöten i 
församlingshemmet följande måndagar 27/9, 25/10, 22/11och 13/12.

Program ej fastställt, mer information kommer. 
Vårt årsmöte den 30 augusti ska vi hålla i församlingshemmet, tyvärr med begränsat antal

medlemmar 

Vänligen följ i Lokalpress och på Svalans hemsida,

 (Endast årsmöte ingen fika

30 augusti 2021 klockan 11.00

För att följa de regler som finns
be om anmälan senast 20 augusti. 

Vid stort intresse erbjuds deltagande genom Zoom .

Verksamhetsberättelse, resultat 
vid mötets början. Handlingarna 

Tommy Lundström Tel: 070

Angela Eriksson E

Bibbi Wahlqvist Tel:070 369 52

Välkommen till Partille församlingshem Följande måndagar 
I entrén 50:

27 september 
Ej fastställt 

25 oktober 
Ej fastställt 

 Augusti 2021 

Information från SPF seniorerna Svalan Partille
Hoppas ni alla har haft en skön sommar och också fått era vaccinationer.

Hur hösten kommer att bli är det svårt att förutse. Vi har bokat lokal för månadsmöten i 
församlingshemmet följande måndagar 27/9, 25/10, 22/11och 13/12.

Program ej fastställt, mer information kommer.  
augusti ska vi hålla i församlingshemmet, tyvärr med begränsat antal

medlemmar närvarande. (se nedan) 
 

Vänligen följ i Lokalpress och på Svalans hemsida, vad som 
www.spfseniorerna.se/svalan 

Årsmöte för år 2020 

Endast årsmöte ingen fika, ingen underhållning

augusti 2021 klockan 11.00 i Församlingshemmet Partille

För att följa de regler som finns, om antal personer vid möten, från 1 juli, måste vi 
be om anmälan senast 20 augusti.  

Vid stort intresse erbjuds deltagande genom Zoom .

sberättelse, resultat – och balansrapport jämte övriga handlingar finns att tillgå 
andlingarna ligger också på hemsidan. 

Anmäl deltagande till  

Tommy Lundström Tel: 070 787 62 18, E-post adress: tommy.ayling@yahoo.se

Angela Eriksson E-post adress: eriksson.aja@gmail.com

369 52 23 E-post adress: bibbi.wahlqvist@telia.com

Månadsmöten  

Välkommen till Partille församlingshem Följande måndagar 
I entrén 50:- ingår kaffe/the och tilltugg. 

22 november 
Ej fastställt 

13 december: 
 Luciatåg och Bengt Åkerberg 

  

Information från SPF seniorerna Svalan Partille 
och också fått era vaccinationer. 

Hur hösten kommer att bli är det svårt att förutse. Vi har bokat lokal för månadsmöten i 
församlingshemmet följande måndagar 27/9, 25/10, 22/11och 13/12. 

 
augusti ska vi hålla i församlingshemmet, tyvärr med begränsat antal 

vad som händer 

underhållning). 

i Församlingshemmet Partille 

om antal personer vid möten, från 1 juli, måste vi 

Vid stort intresse erbjuds deltagande genom Zoom . 

och balansrapport jämte övriga handlingar finns att tillgå 

tommy.ayling@yahoo.se 

post adress: eriksson.aja@gmail.com 

post adress: bibbi.wahlqvist@telia.com 

Välkommen till Partille församlingshem Följande måndagar kl 11.00 

Luciatåg och Bengt Åkerberg underhåller 



 

Promenera med eller utan stavar!

Måndagar och torsdagar kl 10:00 utgår promenadgrupper från
Vallhamra torg

Kontakt: Rolf Tel. 070

Samtalsgrupp Seniorer

 
 Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår 
riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett anledning, känns det oftast lite 
bättre när man träffar andra i sam
upplevelser.  
Ni seniorer som önskar mer inspiration i vardagen är därför varmt välkomna till Sam
talsgrupp – Senior! Här fokuserar vi på de dagar som kommer och hittar livskraft, sam
manhang, förhoppning och mening tillsam
Pratstunderna utgår från ”Samtalskort när livet utmanar 
Strukturen är tydlig och utifrån varje tillfälles tema undersöker vi hur vi kan hitta inspiration i 
vardagslivet. Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att vårt 
förhållningssätt till livet påverkar den självskattade hälsan. Deltagarna behöver inte skaffa 
egna kort. 

 När? Torsdagar 13.00 - 15.15 
8 tillfällen med start 16/9. 
 
 Var? Studieförbundet Vuxenskolan
 Partille, Gamla Kronv. 62E.
 
 Pris: 300 kronor för dig som är 
medlem i SPF Seniorerna Svalan.
 
 Anmälan:  
www.sv.se/grsydost  
031 – 26 55 70 | partille@sv.se.

 Augusti 2021 

Promenera med eller utan stavar!

 
Måndagar och torsdagar kl 10:00 utgår promenadgrupper från

Vallhamra torg, Sävedalen, för ca en timmas promenad.
Vi delar in oss i grupper om åtta! 

 
Tag med egen fika! 

 

Kontakt: Rolf Tel. 070 386 03 85               Lars Tel: 070 380 1973

Samtalsgrupp Seniorer 

vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår 
riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett anledning, känns det oftast lite 

samma situation och delar med sig av sina käns

önskar mer inspiration i vardagen är därför varmt välkomna till Sam
Senior! Här fokuserar vi på de dagar som kommer och hittar livskraft, sam

förhoppning och mening tillsammans.  
”Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, livsglädje, livs

Strukturen är tydlig och utifrån varje tillfälles tema undersöker vi hur vi kan hitta inspiration i 
år från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att vårt 

förhållningssätt till livet påverkar den självskattade hälsan. Deltagarna behöver inte skaffa 

15.15  
 

Var? Studieförbundet Vuxenskolan 
Partille, Gamla Kronv. 62E. 

Pris: 300 kronor för dig som är 
medlem i SPF Seniorerna Svalan. 

partille@sv.se. 

 

 Ledare:  
Er samtalsledare heter Karin Fridén 
Bräutigam. Hon är själv senior och 
utbildad i metodik och pedagogik. Hennes 
arbetslivserfarenheter och kompetenser 
omfattar bland annat rehabilitering, 
personalutbildning, beteendevetenskap 
och psykosyntesterap

 

  

Promenera med eller utan stavar! 

Måndagar och torsdagar kl 10:00 utgår promenadgrupper från 
, Sävedalen, för ca en timmas promenad. 

380 1973 

vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår 
riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett anledning, känns det oftast lite 

ma situation och delar med sig av sina känslor, tankar och 

önskar mer inspiration i vardagen är därför varmt välkomna till Sam-
Senior! Här fokuserar vi på de dagar som kommer och hittar livskraft, sam-

Livsmod, livsglädje, livsmening”. 
Strukturen är tydlig och utifrån varje tillfälles tema undersöker vi hur vi kan hitta inspiration i 

år från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att vårt 
förhållningssätt till livet påverkar den självskattade hälsan. Deltagarna behöver inte skaffa 

Er samtalsledare heter Karin Fridén 
Bräutigam. Hon är själv senior och 
utbildad i metodik och pedagogik. Hennes 
arbetslivserfarenheter och kompetenser 
omfattar bland annat rehabilitering, 
personalutbildning, beteendevetenskap 

terapi.  

 

 

 


