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Redaktörens tankar: 

  Ordföranden har ordet: 

Årets JUL är förbi och NYTT ÅR är på gång.  

För många har det inte blivit som man trodde.  

Covid-smittan kom tillbaka och satte käppar 

i hjulen för planer som fanns. Det vi kan hoppas 

på är, att det inte blir långvarigt. SPF har på alla 

sätt försökt att göra det möjligt att ha månads- 

träff på Valhalla den 10 januari med ett bra  

program och trevlig samvaro. Tänk på att kolla i  

datorn om det kommer meddelanden om ev. 

begränsningar. 
 

   * 
Nya medlemmar:  
  

VÄLKOMMEN till oss i SPF Syrenen säger vi  

till 6 st. nya medlemmar, som vi hoppas att snart 

få träffa på ett månadsmöte, även om det inte blir 

nu i januari. 

Vi önskar att ni skall trivas i vår förening och att 

ni kommer att deltaga i många aktiviteter som  

passar just er bra: 

  

 Anders Rönn 

 Ulla och Horst Mueller 

 Bo Sundin 

 Kjell Eriksson-Glad 

 Berit Forsström 

 
   * 
 

Vad händer den närmaste tiden? 
 

10 januari är det, som tidigare skrivits, Månadsträff 

på Valhalla.  

Programmet är denna gång   ”Trött på att turnera 

2022” med Matte Lagerwall (Boppers), 

Micke Finell och Ingemar Dunker. 

Styrelsen kommer förstås att informera om nyheter  

och annat värt att veta. 

Och så blir det förstås lotteri med fina vinster. 

 
Hälsningar Barbro 

Ordförande har ordet: 

Då är det dags att åter fira jul och se fram emot 

ett nytt år. Vi har väl alla en förhoppning att åter 

kunna få träffa nära och kära. Det råder ändå en 

viss oro hur och när samhället kommer öppna upp 

ytterligare. Vi kan väl ändå glädjas åt att inget 

virus kan rå på vårt behov och förmåga att med 

ljus i fönster, på gator och gårdar lysa upp i 

vintermörkret. 

När jag blickar tillbaka på 2021 var vårens största 

utmaning, att trots en osäker framtid planera för 

att dra igång vår verksamhet och kanske tänka 

nytt när det gäller att kommunicera med våra 

medlemmar. Men med det här fantastiska gäng, 

styrelse och funktionärer, har vi lyckats under 

hösten få igång de flesta aktiviteterna. Vi kunde 

även hälsa Lucia och Sandvikens Seniorkör 

välkommen till december månadsträffen på 

Västanbygården. Krav på uppvisande av 

vaccinpass fungerade perfekt och kommer vara 

ett krav på alla större sammankomster under 

2022. 

Planeringen av nästa årsverksamhet är igång. Vi 

har en hel del nya idéer och tankar i att utveckla 

verksamhet. Det som är kritiskt är inte idéer utan 

vi behöver bli fler som kan realisera våra planer. 

Slutligen vill vi i styrelsen tacka för att ni är 

trogna medlemmar. 

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt Säkert 

2022. 

Göran 

 

 

 

mailto:spfsyrenen@gmail.com

