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GOD JUL OCH  
GOTT NYTT ÅR  

ÖNSKAR VI ER ALLA 
 
 

 
 

 
Vi börjar så sakta komma igång med aktiviteter. Pandemin är dock inte över än, så vi får 

se hur det utvecklar sig under vintern. 
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SPF:s expedition Kanonen finns på Hamngatan 50 
 
 
 

                            Expeditionen är öppen på onsdagar 13:30   - 15:00 
  
                                SPF:s hemsida hittar du på spf.se/vaxholm.   
 
 
I samtliga aktiviteter/resor/teatrar m m har SPF:s medlemmar förtur men i mån 
av plats, efter anmälningstidens utgång samt betalning, kan även PRO:s 
medlemmar få plats. 
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Ordföranden har ordet       

                                                                                            
På något märkligt vis, är det nu, samma känsla som i barndomen. Adventsstjärnan i gul 
metall sattes upp till första advent och även adventsljusstaken fick en plats i ett annat 
fönster. Så fint det var.  
 
En sak ska testas, farmors lutfiskpudding. Farmor var från Norge och tror hon tog med sig 
receptet därifrån. Potatis, risgrynsgröt, vitsås och lutfisk. Troligtvis något ägg. Vet att 
receptet finns på nätet. Skirat smör skall det vara till och gärna gröna ärtor. Minnen som gör 
gott och det kan man komma långt med. 
  
Det finns något som saknats med åren, julkort. Ett fenomen som ersatts med digitala 
julhälsningar. Nu utesluter inte det ena det andra. Viktigast är kanske att skicka en hälsning 
oavsett i vilken form det är. 
  
Att skåla in det nya året med hopp om ett Gott Nytt År, kan man göra i vilken dryck som 
helst. Förutsatt att man orkar hålla sig vaken.  
 
Med ett nytt år, nya förutsättningar. Nytt år och nya möjligheter.  
 
Låt oss bara vara rädda om varandra. Det kan vara den bästa julklappen och en bra start på 
det nya året. 
 
Önskar er alla en underbar Jul 
Moniqua  
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Lite information om vad som är planerat 
 
I januari berättar Fredric Cederlund om 1700 talets liv i Stockholm och historien om 
Cederlunds punsch.  
Vi äter ärtsoppa med punsch. Mer information hittar du i detta blad. 
 
Boka in sista måndagen i maj då det är dags för vår årliga båtresa med Uffe Karlssons båt 
Ramsö. Mer information kommer senare.  
 
I början av juli åker vi med inlandsbanan. Utförligare information om resan hittar du i detta 
blad.  
 
I september blir det en 2 dagars bussresa till Småland med besök på glasbruk, luffarmuseum 
och Kalmar slott. Information om resan kommer senare. 
 
Håll utkik på vår hemsida, vårt fönster på Rådhusgatan eller på anslagstavlan utanför 
expeditionen på Kanonen. Där kommer du att hitta information om utflykter och aktiviteter. 
 
 
 
 

                          CAFÉVERKSAMHETEN  
           är igång och äger rum varje onsdag mellan 13:30 – 15:00 på  
 
                                 Träffpunkten Kanonen, Hamngatan 50 
 
              Ibland bjuds det på underhållning också 
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Välkommen till en kväll med  

Ärtsoppa och Punsch och en spännande Historia 
Torsdagen den 27 Januari 

 
Hej alla, 
Midvinterns Januarimörker gör sig snart påmind och med den också allas vårt behov av en 
lättsam samvaro med lite ljusglimtar i tillvaron. 
 
I samarbete med SPF i Vaxholm hälsar vi dig/er varmt välkomna till en kväll med klassisk 
Torsdags-ärtsoppa med tillbehör, ett glas Cederlunds Punsch och ett föredrag med bildvisning 
av och med Fredric Cederlund, vilket kommer att ge er en glimt av Stockholm på 1700 talet, 
punschens historia i allmänhet och den Cederlundska familjens historia i synnerhet. 
 
Passande nog för oss Vaxholmsbor är ärtsoppan som Maria har tillagat denna kväll delvis 
baserad på Soldatens recept, varvid den kylda Cederlundska punschen har sina receptrötter i 
det sena 1700 talet. 
 
Meny 
Marias bästa Ärtsoppa med tillbehör 
Ostsmörgås 
6 cl Cederlunds Punsch 
1 glas rött vin, vatten / alt. öl 
Kaffe och kaka 

Vi börjar kvällen med att servera middag klockan 18.00.  
Efter middagen till kaffet blir det föredrag och bildvisning. Fredric Cederlund läser delar ur sin 
kommande bok om det sena 1700 talets mörkertid i Stockholm och den Svenska Punschens 
historia samt kåserar vidare kring hur det kom sig att Cederlunds Punsch blev den 
dominerande punschen under 1800 talets andra hälft och en bit in på början av 1900 talet. 
 
Plats: Kanonen på Hamngatan 50, Vaxholm 
Datum: Torsdag 27 Januari 2022, kl 18.00 
Pris: 450 kr. p.p.  (swish till 070-872 36 73) 
O.S.A. senast 17 Januari till: 
Siv Cimrell, tel.  070-720 46 71, e-mail siv@spf-vaxholm.se  

Minimiantal 15 pers. Anmälan är bindande 
 
Välkomna 
Fredric & Maria Cederlund 
i samarbete med SPF i Vaxholm 
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Midnattssolens land med Inlandsbanan och Höga kusten 11/7 2022 – 6 dagar, 
avresa från Stockholm kl. 8, Uppsala kl. 9.  
               
Följ med oss på en fängslande och unik resa genom Sveriges orörda vildmark. Vi upplever 
Norrland när det är som bäst och njuter av vildmarkens storslagna scenerier, tar del av 
samisk kultur och njuter av den berömda turen på Inlandsbanan. 
 
Dag 1. Vi kommer till Järvsö för lunch på Stenegård. Vi passar på att besöka hantverkarna 
och njuta av örtagårdens alla dofter. Middag, övernattning på Hotel Grand i Östersund.  
 
Dag 2. Efter en tidig frukost lämnar vi Östersund för en oförglömlig tågresa på Inlandsbanan 
genom en storslagen natur. På vägen stannar tåget för lunch på Bergmans Fisk i Vilhelmina 
och omkring klockan 15 anländer vi till Slagsnäs där vår buss möter oss. Sedan går färden 
vidare till Båtsuoj samecentrum. Från bussen leder en 200 meter spångad stig till det vackert 
belägna området där vi får höra berättelser om seder och bruk. Vi dricker kaffe och smakar 
torkat renkött. Middag och övernattning på Hotel Laponia i Arvidsjaur.  
 
Dag 3. Efter frukost passerar vi Polcirkeln. Vi kommer till Jokkmokk, här väntar besök på Ájtte 
som är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och 
kultur. I Jokkmokk serveras lunch innan vi far vidare till Kiruna för middag och övernattning 
på Scandic Ferrum.  
 
Dag 4. Efter frukost beger vi oss till Jukkasjärvi och Ice Hotel 365, en nyligen invigd året runt-
öppen isupplevelse på 1200 kvadratmeter med isbar och isgalleri – allt skapat i snö och is av 
utvalda konstnärer från när och fjärran. Väggar, golv och tak är täckta med is och snö och 
temperaturen är fem minusgrader, året om, i den nya byggnaden. Här får vi en visning och i 
Jukkasjärvi serveras även lunch innan vi far vidare till Skellefteå för middag och övernattning 
på Quality Hotel.  
 
Dag 5. Efter frukost går färden till Höga Kusten och Nordingrå, som anses vara en av de 
vackraste trakterna i Sverige. Vi kommer till Mannaminne, ett område med museer, hantverk 
och konst med influenser från när och fjärran. Lunch serveras på Wärdshuset. Vi gör även ett 
besök i det genuina fiskeläget Bönhamn och ser även Barsta Kapell från 1600-talet. Middag 
och övernattning på Quality Hotel Sundsvall.  
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Dag 6. Efter frukost ges tid att utforska Sundsvall på egen hand innan vi beger oss vidare. Vi 
kommer till fiskeläget Mellanfjärden där en sen lunch serveras i maritim miljö på Restaurang 
Sjömärket. Färden går vidare söderut. Åter i Stockholm omkring klockan 18.30. 
 
Pris per person i dubbelrum: 10 490:- (ordinarie pris 10 990:-) Tillägg för rum för eget bruk: 
250:- per natt. I dagsläget har vår förening 20 platser fördelat på 8 dubbelrum och 4 
enkelrum.  
 
Påstigningsplats är Larssons Resor, Odengatan 96, Stockholm  
Anmälan sker enligt principen ”först till kvarn” dock senast 31 mars till:  
Siv Cimrell per email siv@spf-vaxholm.se alternativt telefon 0707204671  
Ange namn, adress, telefonnummer, email-adress samt information om eventuella 
matallergier eller om du är vegetarian/laktos/glutenintollerant.  
Efter anmälan sänder Larssons Resor, resebevis med inbetalningskort till respektive resenär.  
 
Betala inget innan ni har erhållit detta. Anmälningsavgift 1.500:-, slutbetalning senast 45 
dagar innan avresa. Resan arrangeras av www.larssonsresor.se 

 
 
 
 

         PUBAFTON 

                                                             
                                      
Vi fortsätter med föranmälan till våra pubaftnar då det underlättar för de som 
inhandlar allt gott som serveras. 
Anmälan görs på vår hemsida spf.se/vaxholm  
eller ring till Staffan Törnberg 073 684 32 43 
 
På våra populära pubaftnar serveras korv, osttallrik och öl/vin till 
självkostnadspris 
 
Datum för vårens Pubaftnar är: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april samt 18 maj 
 
Vi håller till i matsalen på Träffpunkten Kanonen 
Hamngatan 50, kl 17:30 – 20:00 
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                                         BOULE 
 
Tisdagar kl 10:00 – ca 12:00 (så länge vädret tillåter) 
Ingen anmälan. Alla intresserade är välkomna. 
Plats: Lägret 
Ulf Stolpe  070 897 62 40 
 

 
 
    
                      NATURVANDRINGAR                             
 
Fredagar kl 10:05 – ca 13:00 Samling vid Circle K macken, 
Pålsundsvägen. Ta med matsäck. 
 
Ledare: Vi behöver ha fler ledare till denna aktivitet.  
Har du frågor eller förslag på personer som kan tänkas vara med o leda 
vandringarna kan du ringa Anita Hedström 070-983 17 09 eller Lisbeth 
Österberg 073-229 43 87  
 
               Ca 12 ggr. Start 25 februari 2022 
                  OBS! Även hundar är välkomna (dock helst i egen bil)  

                              

 

Vissa cirklar pågår i Kanonen, linedance, yoga, språkkurs mm men det är inget som SPF 

har anordnat utan det är privata initiativ. 
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                      Inbjudan till att GYMPA MERA 
                                     med 
                   TRÄNINGSKOMPANIET VAXHOLM 
 
Seniorgympa        måndagar kl. 16:15 - 17:15         Vaxö skola 
 

Cirkelträning        fredagar    kl. 16:15 - 17:15         Vaxö skola 
 

Övrig träning        se schema www.traningskompanietvaxholm.se 
 
VT-2022 pågår vecka 3 - 23  (17/1 - 9/6) 
 
Träningsavgift VT-2022 SPF-senior 800 kr (ordinarie pris 900 kr) 
Medlemsavgift för 2022                   150 kr 
 
OBS! Som vanligt kan du GRATIS Prova på en gång innan du bestämmer dig och betalar 
tränings- och medlemsavgifterna. 
 

                  VÄLKOMMEN TILL NYTTIG OCH KUL TRÄNING  
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Berättelse om Mallorcaresan som gjordes i september 2021 
 
Så skulle den äntligen bli av, resan till Mallorca. Den som blivit uppskjuten i ett år på 
grund av Corona. Det kändes ovisst ända in i det sista. En plötslig ökning av smittan skulle 
medföra att den ställdes in ännu en gång, men så blev det inte. Vi åkte den 22 september. 
Nu räckte det inte med bara pass och biljetter. Inresedokument och bevis på vaccinering 
var också ett krav. Covidpasset var lätt fixat, värre var det med det andra. Vi satt på olika 
håll och försökte förstå oss på ett "Documental_Control" som skulle skickas digitalt, 
tidigast 48 timmar innan vi landade i Spanien. Allt måste var rätt ifyllt annars gick det inte 
igenom. Det blev många samtal till Siv och resebyrån, innan alla hade lyckats. Efter en 
tidig morgon med rigorösa kontroller på Arlanda, satt vi äntligen på flyget. Och när vi 
anlände till Mallorca stod Fredric Cederlund, vår guide, och väntade på oss. Vädret var 
välkomnande, behagligt varmt och skönt, trots att det var mulet. Varje förmiddag kom en 
buss och hämtade oss utanför hotellet, i lagom tid så att vi skulle hinna äta frukost i lugn 
och ro. Vi åkte in till Palma för en guidad stadsrundtur i stadens äldre delar och vi besökte 
den berömda katedralen. En annan dag var vi på olivoljeprovning i Soller för att sedan 
flanera runt i staden och avsluta med en kopp kaffe eller ett glas öl på någon av 
uteserveringarna där spårvagnar gick tätt förbi. I Valldemossa besökte vi trädgårdar och 
klostret där Chopin en gång hade bott och vi bjöds på en kortare konsert. Och i Porto 
Cristo gick vi djupt ner i de berömda drakgrottorna, med sina fyra gigantiska salar och 
Europas största underjordiska sjö. Vi åkte genom små byar, var på vinprovningar och åt 
härliga luncher m.m. En av dagarna bjöd Fredric, som bott på Mallorca i 20 år, och hans 
fru oss till deras hus i Fornalutx. Bostaden låg på en bergsluttning och dit gick det inga 
vägar, utan endast en stenig stig. När vi tagit oss ner från bussen utan problem blev vi 
serverade vin med tilltugg, medan vi satt på den väl tilltagna uteplatsen och njöt av 
utsikten över bergsmassiven. Sedan fortsatte vi på den stenbelagda gången ner i dalen, 
för en måltid på en av de många restaurangerna i byn. På eftermiddagarna när vi kom 
tillbaka till hotellet fanns det gott om tid för bad. Både i det ljumma Medelhavet som låg 
helt nära och i hotellets pool. Middagarna som vi åt inomhus på hotellet var lite speciella. 
Buffé, men man fick inte ta själv, utan personal stod bakom diskar och serverade det som 
önskades. Och så fort man lämnade bordet måste munskyddet på, täcka både mun och 
näsa. Annars blev det tillrättavisning från någon av de anställda. Och nu hälsar vi Fredric 
och hans fru välkomna till deras nya lägenhet på Rindö och hoppas på att få se dem på 
SPF:s aktiviteter i Vaxholm 
 
Glada hälsningar från Eva Roman Giby 
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OBS! Viktig information till er som har lokal uppbörd inför 2022 
Kongressen 2020/2021 beslutade att det endast ska finnas central uppbörd från 2022. 

Passa på redan nu att byta till central uppbörd, då står förbundet för kostnader för utskick 
av avi till nyblivna medlemmar under hösten. 

 
Kontakta förbundet på följande e-postadress, info@spfseniorerna.se  
Märk meddelandet med ”ändring av uppbörd”  
Central uppbörd börjar då gälla from 2021-10-01 för föreningen.  
Information om vad central uppbörd innebär hittar ni nedan.  
 
Ändring av medlemsavgift:  
Har ni beslutat att ändra medlemsavgift för 2022 för er förening, maila till 
info@spfseniorerna.se  
Märk meddelandet med ”ny avgift”.  
Det är föreningens del av medlemsavgiften ni behöver meddela. 
Efter att vi ändrat avgiften i medlemsregistret skickar vi en kvittens till föreningens 
epostadress.  
 
Om du har internetbank kan du anmäla dig, dock senast 2021-12-31, för att få 2022 års 
medlemsavgift via e-faktura. Då slipper du att hålla reda på inbetalningskortet och 
behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer när du betalar. Dessutom hjälper detta till 
att spara pengar åt SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår bättre av att vi skickar ut så 
få pappersfakturor som möjligt. 
  
Alla banker klarar av att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går 
tillväga skiljer sig lite åt beroende på bank. Medlemmarna kan kontakta sin bank direkt så 
får de hjälp. 
  
 
Om medlem vill byta förening:  
Medlemsavgiften ska betalas till den förening som medlemmen tillhör vid årets ingång. 
Medlemsavgiften ska vara betald innan medlemmen kan byta förening.  
 
Vad är central uppbörd?  
Central uppbörd innebär att förbundet, administrerar och skickar ut tryckta avier eller e-
faktura för att ta emot medlemsavgiften från föreningens medlemmar. Avsikten är att 
avlasta föreningarna från administrativt arbete.  
 
Vid central uppbörd skickar förbundet ut avier och registrerar betalningarna från 
medlemmarna. Förbundet skickar även ut en påminnelseavi per år till befintliga 
medlemmar som inte har betalat. Förbundet skickar ut avier och registrerar betalningar 
också för nya medlemmar som tillkommer under året. Föreningen kan själv se i 
medlemsregistret vilka medlemmar som har eller inte har betalat. Central uppbörd innebär 
ingen extra kostnad för föreningen 
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                  MÅNADSMÖTEN UNDER VÅREN 2022 
                   Som hålls i församlingsgården 12:30 – 15:00 
Vi fortsätter med anmälan till månadsmöten då det underlättar för planerarna vad som   
skall köpas in osv och också för att undvika att vi blir för många på våra möten så vi                       
slipper att avvisa gäster. Anmälan kan göras på vår hemsida 
         Spf.se/vaxholm eller ringa till Barbro Kristiansson 073 141 54 84 
 
 31 januari   28 februari 
 JC Swingtett  Årsmöte 

                
 28 mars   25 april 
 Björn Hemstad  Anders Linder  

                            
 
              

                                                       
 
 
 

30 maj Båtutflykt


