
 

 

Medlemsblad Hösten 2020 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

En annorlunda vår och sommar på 

grund av Coronan 

Så är det dags för medlemsbladet efter första 

halvåret av 2020. En vår som inte blev vad vi 

alla hoppats på både för föreningen och privat. 

Den 15 mars hade vi kyrksöndag i Storebro 

kyrka med vacker sång vid gudstjänsten och i 

församlingshemmet. Kyrkkaffe och trevlig 

gemenskap och vi fick höra Astrid läsa en del 

ur Bengts häfte om Storebro.   

Dagen efter slog Coronan till och vi bromsade alla våra aktiviteter. Alla 

trodde väl att detta skulle vara för en kort period, men den perioden håller 

fortfarande på nu i maj när jag skriver detta. Vi hade precis startat upp våra 

besök på äldreboenden som vi hade planerat i vår studiecirkel ”Tillsammans 

mot ensamhet”. Nu fick vi avboka dessa eftersom det infördes besöksförbud 

på våra äldreboenden.  

Vi hade många studiecirklar och träningar som fick pausa, en kortare tid 

trodde vi då, men pausen gäller fortfarande.   

Vårt förbund har bett oss att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och det 

kommer vi att göra. Vilket kan innebära att det inte blir några aktiviteter 

under hösten eller att det blir på ett annorlunda sätt.   

PRS kommittén har gjort ett program för hösten/vintern precis som vi 

brukar.  Hur mycket som kan genomföras återstår att se.  

Ett studieprogram finns också och där funderar vi tillsammans med SV hur 
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vi ska kunna genomföra en del av dessa digitalt.  

Danskommittén har också orkestrar klara inför hösten/vintern men som sagt 

vi får avvakta och se vad som händer i vårt samhälle.  

Allt har ju kretsat kring dessa frågor under våren och att försöka hitta 

aktiviteter som kan genomföras utan att äventyra vår hälsa, men eftersom vi 

tillhör en riskgrupp och bör begränsa våra kontakter är det inte lätt. Vi får 

använda telefon och andra digitala sätt att prata med varandra men det är 

inte samma sak som att träffas. 

När jag skriver detta i maj månad är ju naturen som vackrast med de olika 

vårblommorna som avlöser varandra. Det börjar med blåsippor och nu är vi 

framme vid liljekonvaljer. Det som varit positivt denna vår, när vi inte 

kunnat träffas, är ju just att vi har kunnat njuta av naturen kanske ännu mera 

i år än vad vi brukar. Ofta tar vi för givet all denna skira grönska, 

blommande fruktträd och fågelsång men i år tycker jag att jag har uppskattat 

detta mer än någonsin. Det finns ju många olika natursköna platser i vår 

närhet som i år fått många fler besökare än någonsin. Sedan saknar jag våra 

inplanerade resor som orkidéresan till Öland, och Polenresan. Men vi får 

hoppas vi kan genomföra dessa under 2021. Även Närkeresan i augusti har 

vi valt att flytta till 2021.  Vi hoppas hitta lösningar hur vi ska kunna 

genomföra studiecirklar och träningspass under hösten. Ni har väl tränat 

med Sofia på TV? Har varit mycket bra tycker jag. Sedan har ju SVT visat 

många fina serier såsom Saltön som också förgyllt våra förmiddagar.  

När ni får detta i er hand har vi firat midsommar och vi har sommaren 

framför oss innan vi ses för höstens aktiviteter om möjlighet ges. I dagsläget 

vet vi inte hur det blir i höst men vi kommer att hålla er informerade genom 

vår hemsida/app och annonser.  

Kom ihåg att program och studier sker helt enligt 

Folkhälsomyndigheten råd och anvisningar.  

Ta hand om varandra, min telefon finns alltid om någon vill komma med 

idéer eller bara prata bort en stund. 

Trevlig sommar till Er alla!! 

Birgitta 

Er ordförande 
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Månadsmöte med grötfest på Folkhögskolan den 14 januari 2020  

Ordförande 

Birgitta 

Karlsson 

hälsade alla 

215 

medlemmar, 

som 

hörsammat 

inbjudan till 

grötfesten, 

välkomna. 

 Birgitta informerar om att föreningen idag har 1 169 medlemmar. Det är 

åter ett nytt rekord. Under 2019 registrerades 77 nya medlemmar 

 Eva-Lena Fungmark, Västervik, är vår nya kontaktkvinna gentemot 

distriktet.  

 

 

Gunilla Gustafsson från muséet 

Näktergalen berättar om uppföljaren till 

”Jag minns mitt Vimmerby”, del 2, som 

just utkommit. Det är 5 år sedan den 

första boken utgavs. Hon berättade om 

allt arbete som ligger bakom och läser 

valda kåserier ur densamma.  

 Sist men inte minst det trevliga 

julklappslotteriet bestående av 72 paket 

hoptiggda från företag i Vimmerby och 

som sedan lottas ut. Många lyckliga 

vinnare. Birgitta tackar alla som kommit 

och avslutar ännu en lyckad grötfest. 
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SPF s klubbmästerskap i Boule inomhus 5 feb. 2020 

28 st. SPF:are spelade inomhusboule på Fabrikens 

boulebanor den 5 februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mitten segrare Sylvia Svensson, till höger 2:a Bo Andersson och till 

vänster 3:a Karl-Erik Karlsson 
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Månadsmöte med modevisning 11 mars 2020 

Seniorshopens modevisning under ledning av Angela Medelius och med 

mannekänger från föreningen. Dam- och herrkläder inför våren och 

sommaren visas. Som alltid mycket fräscha kläder i fina färgställningar på 

både dam- och herrsidan.  Blommigt, rutigt, randigt och enfärgat. Husbandet 

spelade och tackades med en uppsättning påskliljor. 
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BILDEN till 

vänster: SPF:s 

egna husband 

spelade under 

modevisningen 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Alla åtta mannekängerna. 

 

 

 

 

Nu är det dags för kaffepaus. Alla låter sig väl smaka 
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Efter pausen tar Christina Sorsa vid och kåserar om modet från 60-talet och 

framåt. De flesta känner igen sig när hon tar upp om håret, kläderna som 

axelvaddarna, strumpbyxorna, tunikor, den lilla svarta, behån m m. 

 

Förr var det noga med att vara fin vid högtidligheter. Hon tycker sig märka 

att dagens unga kan komma i fritidskläder och dessutom se litet ofräscha ut. 

 

Christina avslutar med 

en egenskriven dikt och 

avtackas av Birgitta 

med en ros. 

Nu är det 

lotterikommitténs tur 

att lämna ut vinster. 

Därefter tackar Birgitta 

serveringskommittén 

för deras arbete med att få dagen trevlig med gott kaffe, smörgås och god 

kaka. 

 

KONGRESS 2020 
SPF Seniorernas 30:e 

förbundskongress första delen 

genomfördes digitalt den 12 juni 

2020. 

Förbundsstyrelsens förslag att 

punkterna 1-16 samt 24 

behandlas den 12 juni. Övriga punkter föreslås behandlas senare i år. 

I korthet innebär det att följande ärenden behandlades den 12 juni. 

 Verksamhetsberättelse för åren 2017-2019 

 Årsredovisningar 2017-2019 

 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

 Beslut om arvoden 

 Beslut om årsavgift till förbundet 
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 Val av förbundsordförande samt förste och andre vice 

förbundsordförande 

 Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen 

 Val av revisorer och revisorsersättare 

 Sammanläggning av distrikten Jämtland och Härjedalen 

 

Behandling av motioner, rapporter, stadgar samt val av valberedning 

skjuts upp till ett senare tillfälle 

 

 

PRS-kommittén 

I Corona-tider måste föreningar acceptera ovanliga sammanträdesformer. 

PRS-kommittén träffades en aprildag i Gästgivarhagen Vimmerby för att 

bland annat diskutera möjligheten att anordna resor och skissa på 

programmet för aktiviteter hösten/vintern 2020. 

En förutsättning för att på det här sättet, träffas ute i det fria, är att vädret 

tillåter en utomhus träff.  

Sammanträdets viktiga ingrediens kaffet, går att ordna när alla tar med sig 

en egen kaffekorg. 

 


