
 
 

 
PROGRAM VÅREN 2020 
Alla månadsmöten äger rum i Seniorernas Hus 
Klostergatan 69 med början kl. 15.00. 

Annonsering sker i Jönköpings-Posten lördagar under 
”Föreningskontakt” och på SPF Jönköping Västers hemsida.  
Missa inte vår annonsering. Ändringar kan förekomma. 

Anmälningslistor till studiebesök och resor  
finns utlagda vid våra möten.  
 

Gamla och nya medlemmar! 

Åren går. Nu är det redan 2020 och ett nytt verksamhetsår börjar. 

Vår ekonomi är god men vi ställs inför utmaningar då bland annat kommunbidraget försämras under kommande 

år. Intressanta och underhållande aktiviteter blir allt dyrare. Trots detta behåller vi tills vidare vår inträdesavgift 

till månadsmötena på 50 kr. 

ENSAMHETEN för oss pensionärer är ett stort problem och den står högst upp på vår agenda. Vi engagerar 

oss först och främst för våra egna medlemmar och ser till att vi genom möten, studiebesök och cirklar får 

möjlighet att träffas och umgås. Jag hoppas att du i detta programblad hittar intressanta och underhållande 

aktiviteter som lockar dig att komma till vår förening och dela upplevelserna med andra medlemmar. 

Välkomna till en trevlig och trivsam vår! 

Jan Sjöstedt, ordförande 

Möten och aktiviteter 
 
21 januari  Temamöte ”Patientkontraktet”. Dina rättigheter och möjligheter i  
kl. 14.30  kontakt med hälso- och sjukvården.   
Obs tiden Vad kan du göra själv och vad gör vården?  
Ett samarrangemang mellan Region Jönköpings län och SPF Seniorerna Jönköping Öster, Väster  
och Centrum på Seniorernas Hus. Pris: 60 kronor inkl. fika. Kontant betalning och jämna pengar.  
Anmälan senast 14 januari till Mari-Ann Josefsson, 070-518 03 13 eller mariann.josefsson@gmail.com  
Begränsat deltagarantal. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 
  

23 januari Månadsmöte   ”Sång, musik och glädje” med under- 
kl. 15.00 hållaren Inge Fridén. Servering och lotteri. 
 
6 februari  Besök i Katolska kyrkan. Göran Fäldt visar oss kyrko- 
kl. 13.00 rummet och S:ta Clarasalen. Vi dricker kaffe tillsammans.  
 Anmälan senast 24 januari till Lisbeth eller Ulla, tfn se nedan. 
 
20 februari  Årsmöte  Motion som medlem önskar få behandlad 
kl. 15.00 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Årsmötes-  
 handlingar finns hos Ulla en vecka före årsmötet.  
 Ingvar Bodin underhåller med ”Bilder och berättelser 
 från gamla Jönköping”. Servering och lotteri. 
  
5 mars Besök på Hälsohögskolan. Samling i entrén.  
kl. 11.00 Föredrag om Hälsohögskolans forskning inom  
  gerontologi (läran om den friska ålderdomen).  
  Gemensam lunch på restaurang Arken för dem som önskar. 
 Anmälan senast 1 mars till Ulla eller Lisbeth, tfn se nedan.  



 
19 mars Månadsmöte Christer Möller visar sin dokumentär-  
kl. 15.00 film om Alf Henrikson, välkänd journalist och  
  historiker från Huskvarna. Servering och lotteri. 
 
2 april Besök på Stora Hotellet där vi får information 
kl. 15.00 om gammalt och nytt inom verksamheten.  
 Anmälan senast den 27 mars till Ulla eller Lisbeth, tfn se nedan. 

16 april Månadsmöte ”Det lilla honungsbiets fantastiska  
kl. 15.00 värld”. Bildspel med Lennart och Maria Erlandsson 
 från deras bigård, vår till höst. Servering och lotteri.  

29 april Besök på Norrahammars Industrimuseum. 
kl. 14.00 Per-Olof Jern visar och berättar. Inträde inkl. fika 70 kr.  
 Tag buss 28 till hållplats Folkets Hus i Norrahammar. 
 Anmälan senast 22 april till Lisbeth eller Ulla, tfn se nedan. 
 
14 maj Månadsmöte   MIX-kören från Tabergsdalen under- 
kl. 15.00 håller oss med glada vårvisor. Servering och lotteri. 
  
26 maj Dagsutflykt med buss till Vimmerby. Efter förmiddagskaffe får vi  

en guidad visning av Pelarne kyrka. Därefter studiebesök på Åbro  
kl. 08.45 Bryggeri där vi också äter lunch. Vi ser Astrid Lindgrens Näs och  
från Lindgården  besöker Ljusboden utanför Hult.  
kl. 09.00 Pris 580 kr per person inkl. lunch och förmiddagskaffe. 
från Hälsan Anmälan senast 26 april till Lisbeth eller Ulla, tfn se nedan. 
 Bindande anmälan vid anmälningstidens utgång. 

 Betalning till SPF Jönköping Västers plusgiro 71 90 53-1.  
 Glöm inte avsändare! 
 

Gruppaktiviteter 

Boulespelarna träffas måndag varje vecka kl. 13.30-16.00. 
Vi träffas på Barrsätragatan 22 i Hovslätt. Startdag: 20 januari. 
Ledare: Anita Lindqvist tfn 076-289 88 37. 

Minigolfspelarna träffas tisdag varje vecka kl. 11.00  
i Bangolfklubbens lokaler på S:t Göransvägen 31 i Jönköping. 
Sommartid spelar vi utomhus på Hermansvägen 4. 
Kontaktperson: Ingegerd Johansson tfn 070-884 42 31. 

Qigong - måndag varje vecka kl. 10.00-11.00 i ”55-husets”  
gårdshus på Lasarettsgatan 7–11. Startdag: 20 januari. 
Ledare: Gun Tingsvik.  
Kontaktperson: Lena Jordberg tfn 070-372 59 03. 

Utflykter i Jazzens värld - tisdag udda veckor  
kl. 10.00-12.15 i Seniorernas Hus. Startdag: 14 januari. 
Ledare: Jan Sundberg tfn 036-16 34 25. 

Musiklyssnarna - tisdag udda veckor kl. 14.00-16.15 
i Seniorernas Hus. Startdag: 14 januari. 
Ledare: Ulla Johansson tfn 036-16 60 37, 070-836 60 37. 

Litteraturcirkel - tisdag jämna veckor kl. 14.00-15.30  
i Seniorernas Hus. Vi läser och diskuterar. Startdag: 21 januari.  
Ledare: Ingrid Ragnar tfn 076-133 98 50. 

 
_____________________________________________ 

  



Styrelse och kontaktpersoner  
 

Jan Sjöstedt Ordförande 
 tfn 036-16 34 52, 070-757 24 30 
 e-post:  j.sjostedt@hotmail.com 

Ulla Johansson Sekreterare 
 tfn 036-16 60 37, 070-836 60 37 
 e-post:  ulla.json21@telia.com  

Lisbeth Falkstedt Vice sekreterare, referent, annonsansvarig 
 tfn 036-768 65, 073-641 80 71. 
 e-post:  lisbethfalkstedt@hotmail.com 

Lars Falkstedt Ledamot, medlemsregister, webbredaktör 
 tfn 036-768 65, 073-628 73 67 
 e-post:  falkstedt@hotmail.com 

Sonia Jäderland Ledamot  tfn 076-162 11 50 

Bengt Nilsson Ersättare, ekonomi  
 tfn 036-16 17 56, 070-886 50 40 

 

 

 Trygghetskedjan  
 Välkommen att ansluta dig till Trygghetskedjan  

 = trygghetsringning som är till för den som bor ensam  

 och inte har daglig kontakt med annan vuxen person. 

 Är du intresserad av att få veta mera så ringer du till  

 Ulla Johansson tfn 036-16 60 37 eller 070-836 60 37. 

 
 

 

     

Alla våra aktiviteter såsom månadsmöten  
och studiecirklar sker i samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan. 


