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Redaktör Eva Neveling, eva.neveling@scriptura.se

Mer information om aktuella aktiviteter, 
resor, möten och  olika träffar finns på 

Tibbleseniorernas hemsida, 
www.tibbleseniorerna.se

Ny hemsida
Tibbleseniorerna har hittat en ny webbmaster, Anders Wal-
lin, som sent i höstas fick uppdraget att arbeta fram en ny 
hemsida för föreningen. Sedan dess har Anders arbetat med 
stor energi och strukturen är redan på plats. 

Den nya sidan kommer att ligga under den centrala por-
talen: www.spfseniorerna.se Där kommer våra medlemmar 
att kunna läsa senaste nytt och ta del av eventuell informa-
tion om förändringar i programmet och mycket annat. 

Offentlig debut för sidan blir det i samband med årsmötet 
den 19 februari. Fram till dess återstår arbete med att fylla 
sidorna med material, redigera och putsa.

Årsmöte 19/2
Inbjudan till årsmötet gick ut med medlemstidningen nr 
4/2019. Handlingar och annat material kommer att läggas 
ut på nätet, www.tibbleseniorerna.se och finnas tillgängligt 
på kansliet och i Grindtorpskyrkan. Alla är välkomna men 
endast medlemmar har rösträtt. Efter förhandlingarna bjuder 
föreningen på kaffe och tårta.

”Talang”-sångare på månadsmötet 29/1
Erik Linder har låtit tala om sig en hel del sedan andraplat-
sen i teveprogrammet Talang. Han har därefter gjort flera 
scenframträdanden och även turnerat med Ted Gärdestads 
musik. Erik blir samtidigt en av de allra yngsta som mött 
seniorerna i Grindtorpskyrkan. Som vanligt kl 13.

KPR – något för dig!
I Kommunala Pensionärsrådet får vi inblick i och diskuterar 
äldrefrågor i Täby. Det ger inblick och kunskap i både nutid 
och framtid i frågor som berör alla seniorer. Du får också 
kontakter och ingångar i den kommunala världen. Tib-
bleseniorerna representeras av C-H Segerfeldt och Ingalill 
Bylund och föreningen har rätt till en tredje representant. 
Intresserad? Mejla ch.segerfeldt@gmail.com

Fotografering tillåten
Vid föreningens olika möten finns ofta en fotograf på plats. 
Det är oftast TibbleSeniorens redaktör Eva Neveling som tar 
bilder, men även medlemmar fotograferar. Alla bilder blir 
inte publicerade men några kommer du att se i tidningen 
eller på hemsidan. 

Tibbleseniorernas styrelse är väl medveten om GDPR:s 
krav på samtycke för bildpublicering, men har av praktiska 
skäl valt att rekommendera medlemmar som inte vill bli 
fotograferade att helt enkelt gå åt sidan. 

Fotografen har ingen möjlighet att i förväg fråga alla om 
de kan tänka sig att vara med på bild. Det är du själv som 
måste agera.

Till sist – en tidning eller en hemsida utan bilder skulle 
nog bli trist för oss alla, så låt fotografen ta sina bilder.

Ny bokcirkel
Gruppen som läste Elena Ferrante och sedan åkte till Nea-
pel träffas även i fortsättningen i bokcirkeln Elena. Ledare är 
Ann-Christine Bratt Kollberg, ac.kollberg@icloud.com 

Årets första pub
Nu är det dags för pubkväll igen. Onsdagen den 22/1 
kl 17 – 19.30 träffas vi i gårdslokalen Kalven, 
Marknadsvägen 249-251. OBS! Endast medlemmar.

Onsdagstimmen 22/1
Flyghistoria med lokal anknytning. Christer Lokind, tidigare 
underrättelseofficer, berättar om F2 i Hägernäs och Catali-
nan.  
Lokal: Tibblekyrkan, Sällskapsrummet (plan 2).
Tid: kl 14.00  Avgift: 50 kr. Kaffe med dopp ingår. 
Föranmälan krävs! Anmäl till Kansliet: tibbleseniorerna@
gmail.com. eller 08-758 91 05.

Välkommen!
Åtta nya medlemmar registrerades under december 
och föreningen har nu 1.751 medlemmar samt 112 
vänmedlemmar.


