
 

 

 

22 september 2022 

Hej alla medlemmar i vår förening.  

Nu är vi i full gång med höstens aktiviteter och i går hade vi vårt andra 
styrelsemöte för hösten, där vi började planera för nästa års träffar och 
underhållning.  Vi har i dagsläget 465 medlemmar som vi ska försöka 
underhålla och aktivera på bästa sätt. Ni medlemmar får mycket gärna 
komma med förslag på roliga och trevliga aktiviteter. Det vi hunnit med så 
här långt är:  

Den 7 sept. hade vi höstens första medlemsmöte med två mycket duktiga 
underhållare: Edvard  Jansson, som spelade gitarr och sjöng härliga 
Country och Rock’n Roll-låtar tillsammans med överraskningsgästen 
Roland Utbult på piano. Det blev en mycket uppskattad musikupplevelse 
där det var svårt att inte ryckas med i rytmerna. När musikerna tackade 
för sig fick de stående ovationer från oss medlemmar.  

Den 16 september var det dags för vår höstfest med räkfrossa och dans, 
den här gången med vår egen discjockey ”Pump-Olle”. Ett mycket 
uppskattat och trivsamt arrangemang enligt deltagarna. 

Så här ser programmet ut för resten av året: 

Pub-afton på Hamnkrogen, Hönö den 28 september med start 16.00. 
Titta in när du vill under em/kvällen. Vi håller till en trappa upp på 
Hamnkrogen. Troligen kör vi också någon form av musik-quiz under 
kvällen. 

Medlemsmöte 12 oktober kl. 15.30 på Solhöjden. Då kommer Tonsteget 
att spela och sjunga för oss. Det är en visgrupp med varierad repertoar. 
Från den sakrala med dikter och visor, till den profana med gamla härliga 
40-talare och fram till dagens musik. Allt också på svenska.                                                       

 

Medlemsmöte 9 november kl.15.30 på Solhöjden. Trubaduren Christer Ågren 

kommer att underhålla oss med sång till gitarr och emellanåt ett och annat 

munspelstut. Mellan sångerna blir det ofta mer eller mindre allvarligt menade 

funderingar och kommentarer till den tid vi lever i. Musikaliskt handlar det om 

nordiska visor, via singer/songwriter-tradition till schlagers och försvenskade 

countryballader. 



Vi kommer då också få besök av kommunens dietist, Lina Johansson, 
som ger oss goda råd om vår kost. 

Medlemsmöte 7 december kl. 15.30 på Solhöjden då vi har 
årsavslutning med kaffe och Luciafirande. Vår förhoppning är att vi ska få 
se ett fint luciatåg med barnkör.               
     

Som ni vet har vi fått en ny resekommitté i form av Bernt Karlsson och 
den 4-6 december har han och Komfort Resor planerat för en Julresa till 
Stralsund. Kontakta Bernt för anmälan. 

Om du inte redan märkt det så har vi startat upp en Facebook-grupp för 
oss medlemmar i SPF 10 öar. Den heter ’SPF Seniorerna 10 öar Öckerö’.  
Det är en sluten grupp där vi släpper in er medlemmar efter ansökan. Här 
försöker vi löpande lägga upp intressant information och länkar. 

Det finns nu också en app som heter ’SPF Seniorerna’ som man kan 
ladda ner till sin mobiltelefon. Välj sedan ’Bohusdistriktet’ och ’SPF 
Seniorerna tio öar’. Då kan man få aviseringar när något nytt läggs in på 
vår hemsida, eller på distriktets eller förbundets.  

Vår styrelse har två representanter i Kommunens pensionärsråd (PHR) 
och en representant i Regionens Hälso- och Sjukvårdsnämnden Västs 
(HSNV) pensionärsråd. Har du någon fråga du vill att vi ska framföra vid 
dessa möten så är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. 

Har du några frågor eller synpunkter om vår förening är du alltid 
mycket välkommen att kontakta oss. Adress och telefon-
nummer hittar du på hemsidan, www.spfseniorerna.se  

 

/Hösthälsningar från oss i styrelsen: Hans, Agneta, Britta, Inger, 
Inga-Lill, Milla, Janne, Olle, Kent. 

 


