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Hej! 
  
Hoppas ni haft en fin sommar på det sätt som ni själv önskat. 
Idag 3/8 är det vattenmelonens dag – vem är det som ger namn åt alla dagar? Hur som 
helst – här kommer lite blandad information denna gång: 
  

-       Första månadsmötet startar vi lite lättsamt den 17 augusti kl 11.00 med musikgruppen 

Duo Comp – sång och lite musikquiz. 

-       Två dagar senare, fredag 19 augusti, hoppas jag att många av er kommer till 

den Politikerutfrågning som vi genomför tillsammans med de andra tre 
pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och RPG i Betlehemskyrkan kl 11.00. Alla 10 partier i 
Kommunfullmäktige är inbjudna. Vi skickar ut särskild inbjudan till alla medlemmar om ca en 
vecka. 

-       Nu i augusti startar också våra pubträffar – den första blir den 31 augusti på John 

Scott´s Palace i Brunnsparken. 

-       Vissa av oss kanske behöver röra på oss lite och då har vi vår trevliga Bowling som 
startar den 30/8 på Star Bowling, Odinsgatan. Boule-gruppen har varit i gång nästan hela 
sommaren och fortsätter även under hösten på Lärargatan 3. Stand-in för Eva Nikonoff är 
Gunilla Todelius som du når på 0708440498 

-       Jag vill också påminna om vår trevliga sightseeing med buss den 1 september. Du kan 

anmäla dig från den 15 augusti till Håkan Mobacken 0738277105. 

Alla aktiviteter ovan står i vårt höstprogram men eftersom det är första gången efter vårt 
långa sommaruppehåll så kanske vi inte kommit in i rutinerna och därför skriver jag det här 
också. 

  
Göteborgs Stad anordnade Sommarfestival 3 tisdagar under sommaren i Flunsåsparken vilket 
jag skrev om i förra brevet. SPF Seniorerna Ullevi var där med tält och information. Det var 
tre trevliga dagar och sista dagen var det helt fullsatt i hela parken - Sten och Stanley var 
dragplåster. Många SPF Seniorerna-medlemmar var där. Härligt! 
Hoppas vi ses på månadsmöten och andra aktiviteter under hösten. 
Till dess – må så gott! 
  
Som vanligt - har du frågor så hör gärna av dig! 
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03 
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
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