
 
 

 

Informationsblad nr 3/20 

 
 
Året vi snart lämnar bakom oss kommer att sticka ut i historieskrivningen som ett 
annorlunda verksamhetsår på grund av pandemin. De traditionella månadsträffarna 
decimerades till tre, av vilka den sista i mars. I september kunde vi njuta av en träff ute i 
naturen på Pörkenäs lägergård.  Spelgrupperna kunde fortsätta under sommaren och 
hösten. Datakursen fortgick enligt schemat hela hösten. Linedance-gruppen missade tre 
lektioner av nio. Väl så.  
Pandemin drabbade hårdast rese-, teater och konsertverksamheten i pensionärsförbundet 
och därigenom också vår förening. I skrivande stund är det omöjligt att se hur det blir med 
reseverksamheten och därför har inga resor tillsvidare planerats. Teater- och 
konsertreservationer gör vi när det blir möjligt att förverkliga större gruppevenemang och 
intresse finns. 
Nu blickar vi framåt med nya aktivitetsinslag i sikte under våren och sommaren. Nedan en 
tablå som i korthet sammanfattar vår planerade verksamhet. 
 
Tack för ditt medlemskap. 
Styrelsen 
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År 2021 verksamhet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

Aktiviteter 
Våren 2021 
 

Tider Kl. Plats 

I skrivande stund finns det fler frågor än svar när vi skall planera årets aktiviteter för större 
sammankomster. Vi utgår ifrån att de flesta aktiviteter vi erbjuder kan fortsätta enligt 
sedvanligt schema. Beroende på kommande restriktioner håller vi våra medlemmar 
uppdaterade på föreningens webbsida, FB-sida och i ÖTs minneslista. 

    

Månadsträffar 
(2:a fredagen i månaden) 

Första träffen fredag 
12.2  

13-15 Svenska gården 
 

Lunchträff 1:a tisdagen i månaden 
med början 2.2 

12.30 Plats öppen se 
minneslistan 

Diskussionscafé 
(sista fredagen i 
månaden) 

Första gången fredag 26.2 13 - 15 Svenska gården 

Boule 
 

 Måndagar, onsdagar 
 

13-15 
 

Svenska gården 

Pidro  Måndagar, torsdagar 
 

9-12 Svenska gården 

Bridge Fredagar  12- 15.30 Svenska gården 

Gymnastik Onsdagar 9.30 Jeppis Gym 

Vandring 
 

Torsdagar  10 Start från svenska 
gården 

Motionslådor 3 st Frivillig motion 
Lådor: Aspegrens, Fäboda-
vägen, Gamla Hamn 

  

Golfgruppen Introduktion till golf 
ordnas under våren 

  

Frisbee-golf Introduktion till golf 
ordnas under våren 

  

Övrigt    

Data 19.1 - 23.3 10-11.30 I Arbis regi 

Linedance 19.1- 30.3 14-15.30 I Arbis regi 

    

Boule 
Förbundets mästerskap 

 
18.8 

 
Kl. 9-14 

 
Segelsundsplanen, 
Jakobstad 

    

IT-nytt från förbundet Android och Iphone 
telefonens ABC tillgänglig 
för nedladdning 

på https://spfpension.fi/a
bc 

 

https://spfpension.fi/abc
https://spfpension.fi/abc

