
 
MEDLEMSBLAD                    Nr 6 juni 2021 

Red: Barbro Bejmar 070-2166514 E-post:spfsyrenen@gmail.com Hemsida:spfseniorerna.se/syrenen 

Redaktörens tankar: 
Sommar igen – men tyvärr återigen en sommar 

med begränsningar på många sätt – och efter- 

som man inte själv kan ändra på så mycket så  

är det bara att fortsätta och att stå ut. Det kanske 

är nu som många av oss kommer att hitta på  

nya aktiviteter att ägna oss åt och som kanske  

ger litet tillskott till livsglädje 

   * 

Nya medlemmar:   

Välkommen till oss i Syrenen säger vi idag 

till 3 st nya medlemmar, som vi förstås hoppas 

att få träffa på ett månadsmöte eller varför inte 

på höstupptakten 23/8 vid Gruvstugan i Högbo: 

Nils-Erik Johansson 

Christina Westin 

Hans Johansson 

   * 

Vad händer den närmaste tiden? 

Allra närmast har vi ju MIDSOMMAR och vad  

jag vet så är det, som många har haft som  

tradition i många år – firandet i hembygds- 

gården i Västerberg – inställt även i år.  

”Bangen” har jag inte hört något om i år men det  

kommer säkert att stå i våra lokaltidningar 

snart. 

   * 

Syrenens ”Höstupptakt”  
går av stapeln den 23 augusti och då samlas vi  

som vanligt vid Gruvstugan i Högbo kl.11.00 

och dricker förmiddagskaffe innan vi går ut på 

en tipspromenad. Precis som förra året är det  

ingen gemensam lunch men det finns ju många 

ställen att äta på i Högbo – och ni väljer själva 

”om” ni vill äta lunch och i så fall ”var”. 

       SPF Syrenen önskar er alla 

         att det blir   

 GLAD MIDSOMMAR   

       OCH 

    SKÖN SOMMAR 

 
 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet   
Äntligen så har vi fått sol, värme och grönska. 

Naturen bara exploderade och äntligen kan vi ta 

en fika utomhus utan vinterkläder. Nu kan vi se 

fram emot en fin sommar och en återstart av en 

mer ”normaliserad” höst. Månadsträffarna 

kommer ske på Valhalla och inte på 

Västanbygården. Vi behöver en större lokal för 

att undvika trängsel. Planerat program kommer 

säkert uppskattas. Vi planerar även för att 

kunna erbjuda ett antal endagsutflykter under 

september och oktober, kanske även en Emma 

tur i månadsskiftet augusti/september Flera av 

tidigare uppskattade aktiviteter återkommer 

som DM golf, quizen ”hjärnkoll” och 

trafiksafari. I augusti kommer kommunen att ta 

ställning till ett återöppnade av badhuset vilket 

kan innebära en återstart av vattengympa 

september/oktober. Vi kommer i mitten av 

augusti informera mer i detalj om kommande 

aktiviteter. Tyvärr behöver vi införa att man 

anmäler sig till respektive ”event” för fortsatta 

”smitt säkrade” aktiviteter. 

Slutligen önskar jag och styrelsen er alla en 

skön sommar med flera möten med familj och 

goda vänner. Vi ses på vår traditionella 

upptaktsträff i Högbo den 23 augusti. 

Göran  

 

 

 

 
 

 

 

 

På sid 2 hittar ni en utvärdering av 

Folkhälsoveckan  
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Utvärdering Folkhälsoveckan 17-21 

maj 

Måndagen den 17 maj var tänkt för 

tipspromenad. Vädrets makter var dock inte med 

oss. Regnet stod som spön i backen varför vi 

flyttade den till onsdagen. 

Tisdagen 18 maj bjöd på sol med inslag av kalla 

vindar. Den dagen började med stavgång med 

funktionella rörelser. Anki och Margareta ledde 

5 st deltagare. 

På eftermiddagen blev det chans att prova på 

frisbeegolf där 8 st deltog under ledning av 

Margareta Lindahl. Det var jättekul men svårare 

än man kan tro. SPF Syrenen inhandlade 10 st 

frisbeen som finns att låna vid behov. 

Onsdagen 19 maj var också vädret på vår sida. 

Dagen startade med den uppskjutna 

tipspromenaden där fina priser hägrade. 15 st 

svarade på frågorna men c:a 25 st deltog. Barbro 

Bejmar hade bakat en jättegod kaka som avåts 

tillsammans med dryck som var och en fick ha 

med sig. Vattenflaskor och godis tillhandahölls 

av SPF Syrenen. 

På eftermiddagen var det boule på Valhalla. Det 

lockade c:a 20 deltagare.  Då Barbro hade bakat 

många kakor bjöds resterande ut där tillsammans 

med vatten och godis. 

Torsdagen 20 maj Bokbytarträff där det fanns 

möjlighet att låna/byta böcker och pussel. Två 

bibliotekarier tipsade om läsvärda böcker. Tyvärr 

deltog bara 3 st. 

Vi hade informerat om alla föreläsningar som 

gjordes via nätet.  

Tyvärr var det inte många som deltog i våra 

aktiviteter. Var det fel tidpunkt på året eller var 

det rädsla för smitta? Vi får göra en utvärdering 

av det.  

Ingalill Hedborg 

 


