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Det dyker nu och då upp nya saker under ”Just nu” som inte alltid annonseras på annat sätt, 
så titta gärna ofta på hemsidan, www.spf.se/stolofnorrkoping!  

Jag vill tipsa om en resa med Östgötadistriktet med tåg till Helsingborg/Helsingör den 3 
juni. Vi åker med Nässjö Järnvägsmuseums 1960-tals tåg som har både bar och biograf. 
Serveringen och servicen på tåget är i toppklass! Läs mer på hemsidan, 
http://www.spfseniorerna.se/stolofnorrkopingtagresa ! Resan har tidigare utannonserat enbart 
på hemsidor med tillgång till mycket få biljetter per SPF-förening, men har nu släppts med 
fler platser. Först till kvarn gäller, anmäl så fort som möjligt, dock senast den 23 april på 
spfstolof@telia.com eller telefon 011-107860.  

SPF Oppeby-Harg inbjuder att följa med på en spännande resa till Nora 12-14 juni. 
Anmälan senast den 20 april till Elly, telefon 070-660 14 17. Läs mer på 
http://www.spfseniorerna.se/spfstolofnorrkopingresor .  

Vi firar Östgötadistriktets 40-årsjubileum torsdagen den 17 augusti!  
SPF Seniorerna Östergötland fyller 40 år 2017. Det kommer vi att fira med ett stort 
jubileumskalas för distriktets alla medlemmar i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Alla museer 
och affärer är öppna! Dagen kommer att fyllas med massor av trevliga, goda, spännande 
och nyttiga aktiviteter. Läs mer på 
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/ostgotadistriktet/aktiviteter/resor/gamla-linkoping/ . 
Anmälan till spfstolof@telia.com eller telefon 011-107860 senast den 1 juni. 
Anmälningsavgiften sätts in på bankgirot, 838-5486. Ange på inbetalningen ditt namn och 
”jubiléet”. Betalar du 250 kronor ingår ett glas öl eller vin, annars kostar det 200 kronor. 

Östgötadistriktet har också ett erbjudande om skaldjurskryssning den 10-11 september med 
Birka. Birka dukar upp sin lyxiga skaldjursbuffé i restaurang Compagniet och du äter så 
mycket du orkar av hummer, havskräftor, räkor, ostron och mycket, mycket mer.  
I priset, 835 kr, ingår: Del i 2-bädds Seaview Komforthytt (utsideshytt däck 7,8,9), 
välkomstdrink på Terrassen, skaldjursbuffé exkl dryck, frukost, egen bussanslutning samt 
avbeställningsskydd. Läs mer på 
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/ostgotadistriktet/aktiviteter/resor/skaldjurskryssning-i-
september/ 

Det finns enstaka platser kvar till resan Björn Skifs - lite nu och då - på Göta Lejon den 6 
december. Om du inte anmält dig, börjar det att bli i senaste laget… Observera att anmälan 
ska göras till Buss-Åke, info@bussake.se, telefon 011-23 91 00. 
Vi vill dessutom påminna om de resor vi erbjuder nu under våren/sommaren. Det finns platser 
kvar! Läs mer under aktiviteter/resor på hemsidan!  

Aktiviteter på gång, läs mer på hemsidan, under Aktiviteter/korta program:  
 



Sopplunch med en tablett 3 x gladligen den 20 april kl. 14.00. 
Leif V. Eriksson kåserar över temat "Med skrattet som medicin".  
Soppa med bröd, kaffe och kaka. 
Kostnad 80 kr. 
Anmälan tidigast 13 mars. 
Avanmälan senast 13 april. 

Datastuga 27 april kl. 12.30 - 14.30. 
Du är välkommen med dina IT-relaterade frågor. Passa på att ta med din telefon, surfplatta 
eller dator om du vill ha hjälp och svar på några frågor. Vårt hjälpteam står som vanligt redo 
att hjälpa till i mån av tid och kompetens. 
Kostnad inklusive kaffe och kaka 20 kr. 
Ingen föranmälan. 

Norrköpings Manchester 11 maj kl. 14.00. 
Journalisten Magnus Höjer om epoken då Norrköping var en blomstrande industristad med 
hundratals skorstenar. Kaffe, saltängsbulle & kaka.  
RPR & KPR informerar. 
Kostnad 100 kr. 
Anmälan tidigast 13 mars. 
Avanmälan senast 8 maj. 

Café S:t Olof & Hjärnkoll 18 maj kl. 14.00. 
Välkommen till Café S:t Olof för en stunds gemenskap. Kaffe, te och annan dryck finns att 
köpa. Vill du ha något att tugga på, tag med det själv. 
Kostnad inklusive dryck 20 kr. 
Ingen föranmälan. 

Våravslutning 1 juni kl. 14.00. 
Sill och potatis och alla tillbehör serveras, ädla drycker finns att köpa, kaffe o kaka. Allsång 
och lotteri. 
Kostnad 110 kr. 
Anmälan tidigast 13 mars. 
Avanmälan senast 29 maj. 

Läs gärna mer i S:t Olofsbladet. Förutom det pappersex du fått med posten, hittar du det på 
hemsidan, http://www.spfseniorerna.se/stolofsbladet 
Lars Lundström,  
webbansvarig SPF St:Olof Norrköping  
spfstolofweb@gmail.com 

 


