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Välkomna till våra månadsmöten och
övriga sammankomster!
Vår målsättning är att utan politisk eller religiös prägel mötas till träffar,
vandringar, resor och studier i trevlig samvaro och gemenskap. Vi
bevakar och diskuterar dessutom frågor som berör pensionärer.

Måndag 6 februari kl 15.00 i Kyrkans Hus.

Årsmötesförhandlingar. Ingemar Ström kåserar.

Måndag 6 mars kl 15.00 i Kyrkans Hus.
Underhållning av Vrigstapojkarna.

Torsdag 23 mars kl 15.00 i Allianskyrkan.
Pro står för underhållningen i denna träff i samarbetet mellan
Tenhults pensionärsorganisationer.

Måndag 3 april kl 15.00 i Kyrkans Hus.
Nils-Erik Andersson berättar under titeln “40 år i Kungliga
Postverket” om jobbet och människor han mött.

Måndag 8 maj besök i Örserum.
Vi är traditionsenligt inbjudna till vännerna i SPF Örserum. Som
vanligt kommer vi att samåka från konsumtorget.Tidpunkt får vi
återkomma till senare.

Måndag 12 juni kl 15.00 på Ingaryd.
Holmbom & Karlsson hälsar på oss. Det är en duo som underhåller
med både musik och berättelser.



Resor, studiebesök och aktiviteter m.m.

Inga resor eller studiebesök är i nuläget inplanerade. Vi
återkommer om/när sådana blir aktuella.

Studiebesök ligger oss varmt om hjärtat och vi vill gärna ha förslag på
besöksmål. Hör av dig om du har förslag inom något område du själv är
intresserad av och kanske har kontakter till.

Studiecirklar.

Hör av er med idéer! Är det minst tre personer som vill samlas runt ett
ämne som intresserar kan vi starta en studiecirkel. För att bilda en
cirkel krävs endast tre deltagare, men målet är framförallt att öka det
sociala umgänget inom föreningen.

Boule spelas varje torsdag i Hovslätt kl. 15.00 under vintersäsongen.
Under sommaren spelas på boulebanan i Tenhult tillsammans med
PRO. Då är tiderna tisdagar kl. 10.00 och torsdagar kl. 14.00.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

Glöm inte att regelbundet gå in på vår hemsida där ev. ändringar och
nyheter redovisas. Där kan ni också se foton och referat från möten,
resor och andra aktiviteter samt läsa mera om vår förening men också
nyheter från distrikts/riksplanet.
För att enkelt nå hemsidan kan ni googla/söka på ”SPF Tenhultsbygden”
och därefter klicka på första valet ni ser och då är ni direkt inne.

Tenhult i februari 2023
Styrelsen

Styrelsen 2022.



Ordförande.

Lars Sandblad, tel. 070-6867090
E-post: sandblad.lasse@hotmail.com

Sekreterare.

Britta Andersson, tel. 070-5688298
E-post: britta.andersson@inbox.com

Kassör.

Håkan Andersson, tel. 070-6354010
E-post: info@byggkonstruktor.se

Ordinarie ledamöter.

Gunvor Antoniusson, tel. 073-8491883
E-post: gunjan.antoniusson@telia.com

Marita Elg, tel 072-2226090
E-post: marita.elgh@telia.com

Charlotte Sundquist, tel. 070-2702180
E-post: cs@dnc.se

Inger Palmberg tel. 070-6350080

E-post: beslagia@beslagia.se

Ev. förändringar för år 2023 kommer att uppdateras på
hemsidan efter årsmötet 6 februari 2023.

Tryck Svenssons i Tenhult
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