
Månadsträffar våren 2018 

 Från mars startar träffarna i regel kl 14.00. 
 Kostnad 50 kr om inte annat anges. Ingår gör kaffe, smörgås, kaka, lokal och någon form av underhållning. 
 Kom gärna en timma tidigare till Sveasalen, då hinner du prata och umgås med vänner och bekanta. 
 Men Du! Vi har många fler aktiviteter. Läs vidare. 

17/1 kl. 15.00 i Sveasalen, El-vistolkaren Bo Senter. 

21/2 kl 15.00 i Sveasalen. Års-möte. John Sund och Ingemar Ihlis underhåller. 

21/3 kl. 14.00. OBS! Ti-den. Sveasalen. Mordet i sakristian. 
29/5  kl. 13.00  Obs dag o tid! Säsongsavslutning i Roddens hus i Västanvik.  

18/4 kl. 14.00 i Sveasalen. Mats Ingels, Åren på Radio 
Dalarna. 
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Onsdag 17/1 15.00 i Sveasalen. Månadsträff och sä-songstart med Elvistolkaren Bo Senter. 
 Torsdag 31/1 13.00. Lunch på Tegera. SPF-pris 75 kr.  

Måndag 5/2 10.00. Besök med rundvandring på Bergkvist sågverk i Insjön. Samling vid sågverkets kontor. Anmälan till Gunilla senast 3/2. Tel. 070-397 94 29. Kostnadsfritt. 
 Fredag 16/2 kl 17.00. Mat– och hockeykväll. Pris 200 kr. Anmälan tel 0247-644 01 senast 12/2. 
 Onsdag 21/2 15.00 i Sveasalen. Årsmöte. John Sund och Ingemar Ihlis underhåller. Kaffe och tårta serve-ras. 
 Fredag 23/2 13.00. Lunch på Tegera. SPF-pris 75 kr. 

En skiddag och en skridskodag planeras i januari-mars. Kort varsel. Se hemsidan! 
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Onsdag 21/3  14.00. OBS! Tiden. Månadsträff i Svea-salen. Staffan Rönnegård berättar om sin bok Mordet i sakristian.  
 Måndag 26/3 13.00 Lunch på Tegera. SPF-pris 75 kr. 

Onsdag 18/4  14.00 i Sveasalen. Månadsträff. Mats Ingels berättar om sina år på Radio Dalarna. 
 Tisdag 24/4 13.00. Lunch på Tegera. SPF-pris 75 kr. 
 Torsdag 26/4 19.00 i Tibble bystuga. Modevisning. Vårens mode för oss lite äldre, för både herr och dam visas av butikerna i centrala Leksand. En plocktallrik och vatten/lättöl serveras. 200 kr.  Anmälan till Elsie tel. 073-805 78 86 senast 16/4. Begränsat antal platser. 
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Torsdag 24/5 06.00. Gökotta vid Limsjön. Ledare Åke Tidigs. Ta med fikakorg. Samling p-platsen vid Nors-bro. Vandring en lagom bit med fikastund. Vi håller på ca 3 timmar. 
 Tisdag 29/5 13.00  Obs dag o tid! Säsongsavslutning i Roddens hus i Västanvik. Pris 120 kr. Underhåller gör Country Select från Avesta. I gruppen ingår Lars-Åke Carlsson, vice ordförande i Daladistriktet och medlem av förbundsstyrelsen. Begränsat antal platser. Anmä-lan till Gunilla senast den 21/5 tel. 070-397 94 29. 

Vandringar i samverkan med Friluftsfrämjandet. Skogsvandringar startar 10 maj, kvällsvandringar 18 maj. Mer information på hemsidan och annons i Ma-gasin Leksand. 
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Onsdag 13/6  Blomstervandring. Ledare Åke Tidigs. Samling vid Kulturhuset kl 18.00 eller Bragehall kl 18.15. Ta med fikakorg. Vi siktar på försommarblom-mor och hoppas få se orkidén guckusko. 3 timmar. 
 En dag i juni före midsommar. Utflykt till Älgberget. Sven Olov Axelsson från Dala Floda guidar oss och berättar om Älgbergets historia som var förläggning för norrmän under kriget, fångvårdsanstalt och en massa annat intressant. Ta med fikakorg. Annons i Magasin Leksand och på vår hemsida.  

Tisdag 21/8 13.00. OBS dag och tid! Säsongstart med sillfest och kakfrossa i Tibble bystuga. Begränsat an-tal platser. Anmälan till Elsie 073-805 78 86. 
 En Ålandsresa planeras i augusti/september.  
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Folkhälsa/friskvård Fysisk aktivitet främjar den fysiska och psykiska hälsan, förbättrar uthållighet och styrka, balans och rörlighet vilket leder till ökat 
oberoende och högre livskvalitet. Mer information finns på hemsi-dan, se https://www.spfseniorerna.se/leksand/aktiviteter. 

Vandringar och utflykter I samarbete med Friluftsfrämjandet ordnas både kortare och längre vandringar. By- eller fäbodvandringar är ca 3-4 km. Grova skor alternativt stövlar. Ta med matsäck för en rast. Samling brukar ske vid Kulturhusets parkering kl. 18.00 för samåkning till startplats. Skogsvandringar för vuxna är 8- 15 km. Även här grova skor. Matsäck för två raster är lämpligt. Samling brukar ske vid Kulturhusets parkering kl. 09.00. Avgift vid både korta och långa vandringar är 20 kr för annonskostnaderna. 

Resor o endagsutflykter: 
 Om inte annat anges startar vi från Kulturhusets parkering. 
 Om du inte anmält återbud senast tre dagar före avresa betalar du enligt rutan här nedanför. 
 Betalning sker enligt påannonsering beroende på vem som arrange-rar. Bankgiro till vårt resekonto är 5745-9794. 

Styrelsens beslut om resor: Avanmälan vid endagsresor måste göras 
senast 3 dagar före avresan. Avanmäler du senare eller uteblir tas en avgift på 100 kr ut och du får stå för din del av busskostnaden. Betald biljett till konsert o.d. får du också stå för, om inte biljetten kan säljas. Vid längre resor gäller andra avbokningsregler. När vi anlitar utom-stående arrangörer gäller deras betalningsrutiner. 
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Vår hemsida  www.spfseniorerna.se/leksand. Där finns bl.a  nyheter, kalender och kontaktuppgifter till styrelsen och andra funktionärer. Där kan du också lätt komma till både riksförbundet och andra SPF-föreningar. 
 E-post Meddela Stig Jacobsson din e-postadress så får du aktuell information. Stigs e-postadress webbansvarig.spfleksand@outlook.com . 

Studiecirklar ... planerar vi tillsammans med Vuxenskolan, Hantverkargatan 5.  An-ordnas om det blir minst tre deltagare. Mer information vid månads-träffarna och på hemsidan. Aktuellt 2018: Matlagning för män. Våra vanligaste matsvampar. Banktjänster för pensionärer. Kontakt Leif Arnesson, 070-216 35 53, arnessonleif45@gmail.com. 
 Trafikkunskap. Kontakt Ingvar Gustafsson, 070-211 23 83,  i.gustafsson.hagen@gmail.com.  
Hudvård och makeup. Kontakt Eva Jonsson, 070-665 69 10.   
Resor och utflykter 
 Eftersom vi inte är tillräckligt många för att genomföra de här projek-ten krävs att det sker i samarbete med andra SPF-föreningar. Även detta återkommer vi till vid månadsträffar och i annonser. 
 En annan möjlighet för dig som vill resa är, att du kontinuerligt besö-ker Daladistriktets hemsida för det utbud som presenteras där.  
Vi hämtar dig Behöver du skjuts till och från en träff eller något program i SPF så är vi många som kan ställa upp.  Välkommen att ringa till någon i styrel-sen. Du kan börja med att höra av dig till Gunilla tel 070-397 94 29.  
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Nu finns vi med information på Facebook. Du hittar dit genom att öppna Facebook och skriva in adressen spf leksand i sökfältet uppe till vänster. Se det här som ett komplement till hemsidan www.spfseniorerna/leksand.  Det är Urban Näsgårde i styrelsen som svarar för att hålla kontot uppdaterat. 
 Längst ner på första sidan av vår hemsida finns en knapp som tar dig direkt till Facebook. Där finns också andra genvägar. 

Sveriges Pensionärsförbund Senio-rerna, är en ideell organisation för seniorer. Vi är politiskt och religi-öst obundna och är idag ca 265 000 medlemmar i hela landet. I Leksand är vi nu 470 medlemmar. 
 Medlemskap Medlem kan den bli som har rätt till något slags pension. Med medlemskapet följer t ex; - Möjlighet att påverka viktiga äldrefrågor. - Möjlighet att teckna en förmån-lig olycksfalls- och livförsäkring. 

- En olycksfallsförsäkring som gäller under SPF-möten. - Medlemskortet ger rabatt på t.ex resor, energi, tidningar mm. - Medlemstidningen Senioren kom-mer hem till dig i brevlådan. - Tips om idrott och motions-aktiviteter. - Delta i den lokala föreningens aktiviteter och samvaro. 
 Medlemsavgift Hos oss i Leksand är avgiften 225 kr/år. Förbundet skickar inbetal-ningskort till dig. 


